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 רעלטסניק ןופ טגכייצעג טאלב־רעש ןוא עליה

 ט א נ א ר ג .ה

 ולאלש עלהנזז יורפ טקעדעג טאה עליה ןוא טאלב־רעש ןופ ןעגנונעכייצ יד חפ תואצוה יד

 .סקנפ םעד ןבעגסיורא םייב ןייראפ־ל״ל רעשטשאמאז ראפ גנונעקרענא ריא יוו



 שטשאסאז סקנפ





 שסשאסאז סקנפ
 רענעטינשראפ רעד ךאנ ךוב־דוכזי
 לארשיב םאו ריע םיצאנ יד ךרוד

 ךאנ (1957־1942) טייצראי ןטנצפופ םוצ טניישרעד
 ןדיי רעשטשאמאז יד ןופ הטיחש רעטשרע רעד

 :טריטקאדער

 ןייטשנרעב .וו יכדרמ

 םעד ךרוד ןבעגעגסיורא

 שטשאמאז סקנפ ראפ טעטימאק־לארטנעצ
 1957 — םערייא סאנעוב — ז״ישת׳ה



 טעטיסאה־לארטבעצ
 שטשאמאז סהנפ םעו ראפ

 י צ ,ר א ד ע ר
 דלעפסעברע ןרהא

 ןאמציצ רעדנאסקעלא

 סאמנראק ףלאוו

 ןוא עשינכעט
 םיוכ קחצי

 ןאמציצ אבו ק
 יאסאק הירכז

 רעבעיל ריאמ
 ץראווש קחצי

 :ןטאטש עטקינייראפ
 רעכליז לארשי

 ןאמרעה בייל־קחצי
 סקאפ בקעי

 םיובלעדנאמ שירעב
 רענפעש־יזנכשא אלעה

 רעקעה ףסוי
 רענילבול המלש

 :לארשי תנידמ

 ןזייאזיפש םייח

 ךיליווצ לאיתוקי
 דימשדלאג םהרבא ברה

 : ע ד א נ א ק
 ןאמרעגניז קחצי :לאערטנאמ

 :רעכצראווש םהרבא
 פאקנזייא לרעב

 : ל י ז א ר ב
 :אריינאשז עד איר

 אלקש-פיובנערא ענייפ

 :(זאפ אל) ע י וו י ל א ב
 בארטנייוו עיניפ
 גייווצלעפע השנמ

 ע י ם י מ א ,ר ־ $
 (קראידינ) רעבליז לארשי

 (עדאנאק) גרעבצראווש םהרבא

 (לארשי תנידמ)ןזייאזיפש םייח

 עיסימאק־םנאניז
 גרעבנזייא עיש

 .וייווצדלאג המלש
 שטיווארעיימ סקאמ

 שאר לכימ
 קאלש לאקזחי

 ס ע י ם י מ 1

 רעלקניפ םקעמ
 טשרעפרעבא השמ

 ןאמרעקוצ םעפ
 רעלטרעג בייא

 (עיפלעדאליפ) סארג סיאול
 (טיארטעד) ןייטשלקניפ קחצי

 (אגאקיש)ןייטשטאר רעדנעס

 ץרעוועג בייל

 גרובמעסקול ףסוי

 רעמאקצאש שינייכ

 טעכעגיבצ

 רעשערד לטאמ :לאערטנאמ
 ףראש דוד

 .דלעפ דוד :געפיניוו

 גנארד ןבואר :אלואפ־ןאש
 ץומש שירוא

 :עילארטסיוא
 .ןאמטכיל לדוי



 פר8הניא
 11 --— --— - - —י טראוו־ריפניירא — סאמנראק ףלאוו
 17 — ---שטשאמאז ןופ תישארב רעד
 29 ----שטשאמאז ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ — ןיוועל לארשי
 69 -שטשאמאז ןיא םידרפס — יקצאש בקעי ר״ד
 95 --~~ - טאטשטלא ןיא לוש יד —- שטיוואדיוואד דוד ׳שזניא

 103 ״םידסח תלומגו השידק הרבח״ רעשטשאמאז רעד ןופ סקנפ רעד — רעפפוק םירפא
 153 ----דיגמ רענבוד רעד — קנורט .י .י
 !75 ---------- --ןמקאפ ןוא סעטאד עשיראטסיה

 ־ידיי יד ראפ שטשאמאז ןופ ןיכעק עשידיי א (ב ;שטשאמאז ןיא ח״ת תוריזג (א
 ־אז ןיא ארונ השעמ א (ג ;.ב .מ — 1697 ראי ןיא ואלסערב ןיא טסעג־עסעמ עש
 "הלודג הקדצ הרבח" רעד ןופ סקנפ םעד ןופ (ד ;.ש .י —- 1727 ראי ןיא שטשאמ
 ןיא 1870 ןיא ןדיי רעשטשאמאז ףיוא לובלב רעד (ה ;.ב .מ — שטשאמאז ןיא

 .יקצאש בקעי — תונורכז סעצרפ ןופ טכיל
 185 *---*-— שטשאמאז ןיא הלכשה — יקצאש בקעי ר״ד
 221 —---(היפרגוילביב) ׳ץשומז ימכחו ינבר ירפס — םיובלדנמ בד בקעי
 317-טייקכעלנעזרעפ ןייז ןוא ןבעל ןייז ,רעגניטע המלש — ךיירנייוו סקאמ ר״ד
 341 -דניירפ ןוא םיבורק רעוועשראוו םרעגגיטע המלש ר״ד — רעפיש .י ר״ד
 354 ----—־ — - עיפארגאי״לביב רעגניטע המלש ר״ד — ןירושי םיפעי
 365 —-(ןטנעמוקאד ייווצ) קירוצ ראי טרעדנוה בורק טימ שטשאמאז

 ;שטשאמאז ןיא הליהק עשידיי יד (1
 .שטשאמאז רעטניה וואגאדשז עינאלאק עשידיי יד (2

 רעקסיאמאז רעד ןיא עיצאזינאלאק עכעלטפאשטריוודנאל עשידיי יד — סיטראב .י
 376 --■־— — טרעדנוהראי ןט19 ןיא עיצאנידרא
 414 —-״רשבמ לוק״ רעד ןוא םיוברעדעצ רעדנאסקעלא — ןארטיצ .ל .ש
 430 -—- —■ עיפארגאילביב םיוברעדעצ רעדנאסקעלא — ןירושי םיפעי
 438 -םיובנעכייא בקעי
 440 •----—--״— ןאמפייר בקעי
 447 -—־- - ־ ־ -■־ - - ■ — — ווירב־עיצאדנעמאקער א סנאמפייר בקעי

 :ץרפ .ל .י ןופ טאטש יד שטשאמאז

 451 ---—- — ץרפ ןוא שטשאמאז — יקצאש בקעי ר״ד
 459 ---־ —- -- —.— םידמלמ ןוא ןראי־רעדניק **— ץרפ .ל .י
 477 •---— -.- —-קידנאשזאפ רעשטשאמאז — ץרפ .ל .י
 481 -— — (םיטרפ עשיפארגאילביב־איב) ץרפ .ל .י ןופ ןפאש ןוא ןבעל םאד
 492 ---- --ץרפ ןבראטשעג — ןיגלא .מ
 495 -- - גנוטיידאב עלאנאיצאנ סעצרפ .ל .י — יקסוואלטישז .ח ר״ד
 506 ------— — ץרפ רעזדנוא — שטיוועלאכימ .ב
 508 -------ראי־ץרפ סאד — ושאטאפא ףסוי
 511 --עיפארגאילביב ץרפ שובייל קחצי רעד וצ — ןירושי םיפעי
 518 -ןאמרעקעב שירעב ןוא ץרפ שובייל קחצי — סארג םיאול
 534 —-— שטשאמאז ןופ ןגיולפעגסיורא זיא סאוו ןירעלדא יד — רעקידוצ .י
 549 — --שטשאמאז ןיא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד — םאילש השמ ,גאוודלוג לאיחי
 563 -שטשאמאז רעזדנוא ןופ ןבעל עזעיגילער סאד — דימשדלאג םהרבא ברה
 566 — — — •—-דלעפנרעטש יולה יכדרמ ׳ר ןואגה ברה — ןייטשטאר רדנס
 572 -שטשאמאז ןיא סעבאגסיוא עשידאירעפ עזעיגילער
 575 --—--— ־-״טראוו רעשטשאמאז"
 585 --(1923־1914 שטשאמאז) תונורכז ךעלטיפאק — (קראמיינ) ןמענ בקעי



 597 --שטשאמאז ןיא קעטאילביב־ץרפ .ל .י רעד ןופ גנורעטשעצ רעד ןגעוו
 רעד ףיוא רעגניטע המלש ר״ד ןופ ןעמאנ ןפיוא קעטאילביב יד — ןריווצ החמש

 599 —י-—-טאטשיינ
 ־ארד ןוא סרעבאהביל־רעטאעט עשידיי — לקניפראג השמ ןוא לקניפראג־רעכעפ עבש

 603 — —-- --שטשאמאז ןיא ןזיירק עשיטאמ
 609 ---- שטשאמאז ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ — ןזייאזיפש םייח
 627 —-—-"-םישודק־־רערעל רעשטשאמאז
 633 — ----שטשאמאז ןופ קיגארכ עכעלטפאשלעזעג
 653 -״ — — - --"עמיטש רעשטשאמאז"
 675 — --- — --טאטשיינ — סאמנראק ףלאוו
 707 -— —-ןשינעעשעג ןוא ןפיט רעשטשאמאז־יינ — גרעבצראווש .א
 712 — (1914 ןופ םישודק רעשטשאמאז יד ןגעוו) געט ענעי ןיא — שטיוואבוקאי קראמ

 714 --—-1914 ןיא שטשאמאז ןיא םארגאפ רעד — גרעבצראווש אביקע
 716-שטשאמאז ןיא טרעדנוהראי ןטצעל ןיא ןבעל שידיי — טעבעג יבצ
 731--~ --פאקסאדיילאק רעשטשאמאז — גרעבצראווש המלש
 756 — — - — — שטשאמאז ןיא םינקסע ןוא סעיצוטיטסניא — ןאמזעק השמ
 764 *.*יי--— טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןטנעמוקאד
 769 -* — —-ןברוח םעד ברע שטשאמאז — רענפעש אנעלעה
 772 ~- - - — ״־״*-״המידק״ עלוש עשיאערבעה יד — ןייטשלעגגע ןמלק
 774 — —-— — שטשא׳מאז ןיא םימש םשל תקולחמ — לאבאס ךורב
 778 (1923־1913) שטשאמאז ןיא גנוגעוואב־רעטעברא עשידיי ראי ןעצ — ןאמקניפ רעזייל
 783 .....— ־ תורבקה־תיב םעד ףיוא הנותח א — רענייטש לטאמ
 788 -שטשאמאז ןיא גנוגעוואב עשיטסינאיזיווער־שיטסינויצ יד — טילבנראק דוד

 790 — • --- - ״קדצה־תניל״ רעשטשאמאז רעד — סייוורעייא אביקע
 792 ---*-י — — -- —-םעיצוטיטסניא עקיטעטליווו — ןזייאזיפש םייח
 795 ■״-- --טנגוי רעד ןופ תונורכז — קאלש לאקזחי
 815 ״םלצ םעד ןכעוושראפ" ראפ שטשאמאז ןיא ןדיי 2 ןופ סעצארפ רעלענאיצאסנעס רעד
 817 —-—-ןבעל רעשטשאמאז ןקילאמא ןופ — ךעליירפ השמ
 828 ------לאמא ןופ תונורכז — גנירעה בייל עשטיא
 83! — ---ןראוועג ןטינשראפ ןוא ןבעל א ןעוועג — ץראווש־קאר עכענ
 835 -— -״- —-— גנוגעוואב עלענאיסעפארפ יד — סאמנראק ףלאוו
 855 — —-שטשאמאז ןיא םארגאפ־ערוילטעפ רעד — רעסארג ןאמרעקא עטיג

 :שמשאמאז יעזדנוא ןדפ םידיחי

 858 ------ —— — — ~-סרעוט ןופ ןטעוליס — ןזייאזיפש םייח
 ,׳םוקילא ,ןייטשדלאג עיסעה ,ץרפ עישוהי־הנוי ,יזנכשא לאומש ,ןאמרעבוה םייח
 םייח ׳ףפאט ריאמ־בקעי ,רעבארגדלאג ןרהא ,םיובסארג לאומש ,רעסקאב לאירזע
 שריה ,ןייוודנארב לאימחרי ,ץעז לבייל ,לקיפנרעטש ריאמ ,רעציז לארשי ,ךיטש

 .ןרעטשנגראמ ןנחוי ,פאקטכעה לדנייש ,ןטראגטכורפ
 866 — — -(עקשרעה) ךילרע יבצ םהרבא — םאילש השמ
 868 —-—. — — —-טעסאר לארשי — ןעגעז רשא
 869 — — --—-ע״נ רעבליז־רעכערטס עלהשמ 'ר — ןייטשנטאר בקעי
 872 —״ — — —.—--- סילאגראמ עילימאפ יד — ןזייאזיפש םייח
 873 —...— —י •— — — ךארב עקהאל — (עקנאי) קארפאלש הרש
 874 —-- --- — — --ראלקומש םולש — ■ תבג יבצ
 876 ---- — — טילבנראק קחצי לאומש 'ר — טילבנראק דוד
 877 -— — -״•-  —״ -- — ןיזייר לאומש ׳ר — טילבנראק דוד
 878 ----—-קעש לארשי — ךיליווצ לאיתוקי
 878 -—- --- — יקסלעבויל פיליפ ר״ד — ז״רא
 879 —-— - -— — —־ — — רעטבילעג ןהכה לווייפ
 882 — —---- — —-ןאמרעבוה שינארב — ןאמפיש דוד
 882 ---— להאוו לשעה עשוהי השמ ׳ר — ןאמפייר בקעי
 883 -— --דלעפנארק ףסוי־יכדרמ — דלעפנארק יררה החמש
 884 -— —-—---- — שעללוה יתבש
 884 —-—---- ־*״־ - ןאמפיש דוד — והילמר ןב יבצ
 885 -— — רעטבילעג קחצי ר״ד — רעפיש קחצי ר״ד



 889 __-־*..- - -.- שטיוואנאמייג בייל־הירא.ץיוואנאמיינ ילתפנ
 890 •----- --׳.־ 'ואזנעקלאפ רעב רכששי
 891 ----— .-.- שרעה רעציוא — ךיליווצ לאיתוקי
 891__-. ןאסרעג סהרבא — ןאמכיר־ןאמרעה הנשוש
 893 ־__דלאגנראק לח ו ,גרובנעסקול (עמאל) המלש.ךיליווצ לאיתוקי
 894 ---י - .- — — — לאומש ןאמרעבאז
 895 —_—. - — — -־ — - - — רעטבילעג לשיפ
 896 —      --.עיפארגאילביב רעטבילעג פיליפ — ןירושי םיפעי
 898 • -— —— —.- — ךיליווצ החפשמ.- ךיליווצ לאיתוקי

 יתבש ףסוי ברה ,ןאמקניפ לשאי .דעטבילעג ןורהא ׳רענילבול ןויצ־ןב ;להאוו המלש
 899 —   — -־ —-ץראה םהרבא ׳רעפש הנוי ,ץיוורוה

 :ןראויעג ןטיגשראפ שטשאמאז זיא יוזא

 907 —-—■ -. .-.—.ןברוח ןופ בייהנא רעד — רונש לדנעמ
 91! -— - - - ןעגנאגעגוצ םע זיא יוזא ןוא — רעלגירטש יכדרמ
 916 --- .טאטשיינ רעד ף ׳וא געס עטצעל יד -״״ ץרעוועג בייל
 924 -טאג וצ טזיירפשעג^חא הדע עקידתבש א טאה יווא ןיא —רעלגירטש יכדרמ
 932 —-ן,יי רעשטשאמאז יד ןופ טוקמוא רעד - ךיליווצ לאיתוקי
 965 -- - טפשמ ןטכערעגמוא ןוט גאט םעד ןיא -. רעלגירטש יכדרמ

 ־וקא רעשירעלטיה דעד תעב ןבעל ןראפ ףמאק ןיא רעשטשאמאז ףפאקנזייא לרעב
 976 -—- ־ ----עיצאפ
 989׳ --—-- — אטעג ןיא ד יי רעטצעל רעד רעלגירטש יכדרמ
 995 ------ -- — ןריפאפ עשירא ףיוא — טעסאר עזאר
 998 ---—.־ -עטרינרעזאק רעשטשאמאז — םינאנא
 999 --— - ־ - - - - — -עיצאפוקא רעשיצאנ רעד ןופ קינארכ
 1003 •  -־ אטעג רערימדול ןיא רעשטשאמאז - ןרעטש המלש
 1008 — --—* ״- - עקנאחטראפ ןוא רעדלעוו ךרוד — גנירעה עקטיא
 !014 -— —״.. ..- — קענאדיימ ,דלאוו ,תוטיחש ,אטעג — רעלקעמ דוד
 1020 ־-—-— — - םמוניהג ןביז ךרוד -- לעבאנ ךאנעה
 1030 טאטשנעזערעט ,ןעבילש ,דלאוונכוב .אקסישזאקט ,קענאדיימ ,אטעג —־ גנילדירפ עבא
 1037 זיירק רעשטשאמאז ןיא ןדיי יד ןופ גנוטכינראפ ןוא םישוריג - ־ ןייטשנרעב־ןיטסורב .ם
 1034 --ץעשזלעב ןיא טאניבמאק־טיוט רעשיצאנ רעד
 1076-— — — ואכאד ןיא עדער־סגנוקידלושאב — ץראווש בקעי
 1079 ■---— -.— ..- רעריטראמ ןוא םישודק ערעזדנוא :רוכזי

 :ןלאירעטאמ ןוא ןטנעמוהאד

 1117 *-־ טלייצרעד ״טארנעדוי״ ןופ רעציזראפ רעד — 1 .מונ טנעמוקאד
 1159 •--— ״עינאפמאק־סטעברא׳.׳ ןא טפאש ״טארנעדוי״ רעד — ט .מונ טנעמוקאד
 1160 --— ״סע־םע״ רעד ןיא עיצקעפסניא־סגנאווצ -־■ 3 .מונ טנעמוקאד
 1162 --ןרעייטש ףיוא טנאמ ״טארנעדוי״ רעד — 4 .מונ טנעמוקאד
 1164 ■-- — - — --העש־ייצילאפ יד ןטיהוצפא גנונראוו ״— 5 .מונ טנעמוקאד
 1166 — — --ףליה טעב דארבאנסארק — 6 .מונ טנעמוקאד
 1169-שטשאמאז ןיא ןדיי עשטייד ״עטלדיזרעביא״ 7 .מונ טנעמוקאד
 1171-קעפעג רעייז ןענאמ טאטשנעזערעט ןופ עטלדיזרעביא״ -- 8 .מונ טנעמוקאד

 :הטילפה־תיראש רעשטשאמאז

 1950־1945 ןראי יד ןיא ןליופ ןיא הטילפה תיראש רעשטשאמאז רעד ןופ ןטעטימאק יד
 1175 ---- - - - - (ה״ע ןזייאזיפש םייח ןופ ןטכיראב יד ןופו
 1179 —-— -. - — ןברוח ןכאנ שטשאמאז - ךיליווצ לאיתוקי
 1184- - - — — ןדיי ןא שטשאמאז — םאילש השימ
 1188-ןסאג רעשסשאמאז יד ףיוא ץרפ שובייל קחצי — ןרעטש םולש
 1193 -— — — -..•— 1945 שטשאמאז — רענפעש ענעלעה
 1197 — —- - ״עדנוטאר״ רעשטשאמאז יד ־— םייוורעייא אביקע
 1199 —--- ץרפ .ל .י ןופ טאטש יד שטשאמאז — ןינאצ .מ



 1202 ־ --־ - --.- ןליופ רעבי א עזייר א ןופ רעטעלב - - ןרעטש םולש
 1210 -- - ־.דנאלשטייד ןיא הטילפה תיראש רעשטשאמאז
 1216 ־ • — - - - - ־ - ■ - ןזייאזיפש םייח

 :טלעוד רעד ןיא רעשטשאמאז

 ־קינייראפ יד ןיא גנוקריוו ןוא ןבעל רעייז) טיילסדנאל רעשטשאמאז — רעבליז לארשי
 1218 ----- -.-.- ״״״-י—-- — (ןטאטש עט

 שטנערב וויסערגארפ רעשטשאמאז ןופ גנולקיווטנא ןוא גנואייטשטנא — סקאפ קעשזד
 1223 . — --— -. .. — ־־• - — — גניר־רעטעברא 375
 1227 .- -- - - —■ - - - - עיפלעדאליפ ,שטשאמאז ןדפ דניירפ דנאבראפ

 ־באמסדנאל רעשטשאמאז רעד ןופ גנודנירג ־׳ד --- פאקנעזייא .ב ןוא גרעבצראווש .א
 1228 ---—-- (עדאנאק) לאערטנאמ ןיא טפאש
 1233 — - ־ לארשי ןיא טיילסדנאל רעשטשאמאז ןופ דנאבראפ . (קראמיינ) ןמעב בקעי

 רעשטשאמאז יד ץופ טייקיטעט רעד ןופ טכיראב — ךיליווצ לאיתוקי ,םלש השמ
 1239 י— — - — - - . .- הביבס ר ,ד ןיא ןוא הפיח ןיא טיילסדנאל
 !242 — -~~— -- • עניטנעגר,: ןיא דעשטשאמאז יד —׳ סאמנראק ףלאוו
 1257 - --- —---- - - ־ שטשאמאז סקנפ — ןייטשנרעב .וו יכדרמ
 !261----—- — — - - רעדליב ןופ המישר



 סאמנראק חלאוו

 םראווריפניירא
 .ש ט ש א מ א ז סקנפ רעזדנוא ןופ !ףוס םוצ ןעמוקעג ןענייז רימ

 יד ןעגנערבפיונוצ ןוא ןביילק סאד ,ןעלמאז סאד טרעיודעג טאה ראי 7 עצנאנ
 טאה ראי ןביז ;רעדירב ןוא רעטסעווש עטפארבעגמוא ערעזדנוא ןופ ןרערט ןוא ןייפ
 ףיוא לאמקנעד א ןלעטש — גנובערטש רעזדנוא טריזילאער ןבאה רימ זיפ טרעיודעג

 .ש ט ש א מ א ז הליהק רעטקיליטראפ רעזדנוא תורוד־רוד
 םע רעדייא ,קירוצ ראי 7 טימ דוכ־רוכזי א ןגעוו ןטכארט ריימ ןבאה ןביוהעננא
 ןבעגוצסיורא לארשי ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא דיוד ןראוועג טריטקעיארפ דאנ זיא
 .ןטראוווצפא ןסאלשאכ רימ ןבאה העידי יד ןעגנאגרעד זיא זדנוא וצ ןעוו .סקנפ א
 /,ה ד ב ש ב ו ה נ ו א ג ב ׳ץ ש ו מ ז" סקנפ םעד ןטלאהרעד ןבאה רימ ןעוו טשרע
 וצ וויטקא וצ ןטערט דימ זא ,ןסאלשאכ רימ ןבאה לארשי ןיא ןענישרעד זיא סאוו

 .טקעיארפ רעזדנוא ןריזילאער
 ,אברדא) םקנפ־רובזי ןקידלארשי םעד דריזימינימ טשינ ןפוא םושכ ןליוו דימ
 ןעוועג רעבא ןענייז סע ,(דוב־רוכזי רעזדנוא ןיא ןיידא ןטעכרא ייר א ןענייז ןטראד ןופ
 עבאגסיוא רעד טימ ךיז ןענעקאב ןכאנ ןבאה רימ סאווראפ םימעט עקיגאוו ייווצ
 ־םיורא קיטביוו סיואכרוד ראפ ןטלאהענ "ה נ ו א נ ב ו הרכשב ׳ץ ש ו מ ז"

 .סקנפ ןקיטציא סעד ןבענוצ
 ןוא שיאערכעה ןיא ןענישרעד ןורבזו תודע רפס רעטנאמרעד רעד זיא סנטשרע
 ןיא החפשמ־טייילסדנאל עצנאג רעזדנוא ןוא הטילפה־תיראש רעזדנוא ןופ בור רעד
 טרעוו םע סאוו ןסיוו טשינ ןלעוו ןוא שיאערכעה טימ שימייה טשינ זיא טלעוו רעד

 .טבארכעג ןטראד
 ־אמ ע ל א טצונעגסיוא טשינ טייוו טאה סקנפ רעקידלארשי רעד — סנטייווצ
 ־רעד א טגנאלראפ ךיז טאה םע ןוא שטשאמאז ןגעוו ןאראפ זיא זיא םאוו ןלאירעט

 .טאטשמייה רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד וצ גנוצנאג
 ־ ^ ז םקנ פ״רעזדנוא טימ ןענעקאכ קיפיואנכיוא וליפא דיז *לעיו סאוו יד
 ןופ עטבישעג רעד ןופ ייפ ,ןלאירעטאמ עקיטכיוו לפיוו ןעז דיילג ןלעוו "ש ט ש א מ

 .ןראוועג ןבעגעגוצ זדנוא ייב ןענייז םע ,םוקמוא ןופ ייס ,הליהק רעד
 זא רימ ןסייוו ,םענראפ ןסיורג ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,סקנפ רעזדנוא ןיא ךייא
 ןעוועג זיא םע םאוו ,םיטרפ ראנ רעבא ,םיטרפ עפיוועג ץלא ךאנ ןלעפ םע

 .ןעיצסיורא טווורפעג ףעלעקניוו־טילעוו עלא ןופ רימ ןבאה ךעלגעמ
 ןרעוו טצונעגסיוא טנעקענ ןטלאוו סאוו ,ןלאירעטאמ ןבילכעג ןצימע ייכ ןענייז
 ווירב רעטרעדנוה שממ .דלוש רעזדנוא טשינ םע זיא ,סקנפ ןיא אטשינ ןענייז ווא
 דשמ ןיא ןבאה רימ .םערדא ןא טאהעג דאנ ןבאה רימ ווו ןראוועג טקישעצ ןענייז

 .טרעדאפעג ןוא טנאמעג ןראי ןופ
 טקישעגוצ טיילסדגאל ןופ זדנוא ןענייז ןפאז עכנאמ זא ,ןענאמרעד ךייא לייד דיא
 ןלאפ עבלעזא ןיא ןעשעג זיא םאד .ןראוועג טצונעגסיוא טטיינ ןענייז ייז ןוא ןראוועג
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 שטשאמאז סקנפ

 רעירפ ןיוש טאה ץימע ןעוו ,טרזחעגרעכיא ךיז ןבאה ־טקאפ ענעבעגעגנא יד ןעוו
 ־רא עסיוועג ןופ ןעמוקעגסיוא זיא םעט ןקיכלעז םעד בילוצ .טקישעגדצ םעד ןגעוו
 טנאימרעד ,ערעדנא ייב ,רעירפ ןיוש ןענייז ייז ביוא ,ןטנעמגארפ ןעמענסיורא ןטעב

 .ןראוועג
 ־נוא ןיא טקריוועג ןבאה םאוו ,ןעגנוטכיר ע ל א זא ,טימאב ךיז ןבאה דימ
 "ןייז" זא ןעמוקסיוא ןצימע טעוו .סקנפ ןיא ןוקית רעייז ןעמוקאב ןלאז טאטש רעזד
 ןעשעג טשינ זיא סאד זא ,ןסיוו רע לאז ,ןטארטראפ קירעהעג יוו טשינ זיא גנוטביר
 ־םירא טרפ םעד ןיא זיא ןראוועג טקישעגוצ ן ע מ ע ל א ןופ זיא סאוו ץלא .הנווככ

 .ןראוועג טצונעג
 ¬ע ל א ןוא ץלא ןעמענניירא טלאוועג ןבאה רימ סאוו םעד בילוצ עקאט
 ןטייז 400 א ןגעוו רימ ןבאה טכארטעג .ןסקאוועגסיוא יוזא סקנפ רעזדנוא זיא ן ע ט

 !ןגיטשעגרעביא דאפייירד זיא רע ןוא
 ־נדירפוצ סיורג טימ טעוו רעדעי ןוא רענעייל יד ראפ סקנפ רעד טציא טגיל םע
 ־אק רעדעי .םיא ןיא ןכאז "עקירעביא" ןייק אטשינ זיא םע זא ,ןלעטשטסעפ טייק
 רעזדנוא ןיא ןעניפעג ףיז טזומעג טאה ,גנוקיטכעראב ןייז טאה לייטפא רעדעי ,לטיפ

 .םקנפ־רוכזי
 רעד וצ ןעגנערב שינכעט ןופ ,עבאנפיוא עקילייה יד זא ,טלאוועג טאה לרוג רעד
 ¬ד א ןופ רעשטשאמאז ,זדנוא ףיוא ןלאפעגסיוא זיא שטשאמאז סקנפ םעד טלעוו
 ■אלאק רעשטשאמאז ערעזדנוא טימ ףיילגראפ ןיא רימ ןענייז דארג .ע נ י ט נ ע ג
 יוזא טשינ קיסעמלאצ ,לארשי ןוא ןטאטש עטקינייראפ תישאר ,טלעוו רעד ןיא םעינ
 םאוו טכאמעג יוזא ףיז טאה סע .םיריבג טיט ךייר טשינ טייוו ךייא וענייז רימ .םיורג
 א וייז ןופ טייוו ןוא טפאשנאמסדנאל עסיורג ןייק טשינ קיסעמלאצ ייס ,רימ דארג
 עטסוויטקא יד ןופ■ ןייז וצ היכז עסיורג יד טאהעג טאה וויטקעלאק רעבעלגעמראפ

 .טאטשמייה רענעטינשראפ רעזדנוא ךאנ לאמקנעד םעד ןלעטש ייכ

 טימ ןגיוצאכ ךיז ןבאה עלא טשינ .ןטייקירעווש רועיש א ןא טאהעג ןבאה רימ
 *עג זדנוא זיא םע זיכ ןעמונעג טאה ימ ליפ רעייז .וויטאיציניא רעזדנוא וצ יורטוצ
 םיכסמ ןלאז ייז זא ,ערעדנא ןוא ה״ע יקצאש בקעי ר״ד םעד ןגייצרעכיא וצ ןעגנול

 .סקנפ ןקיזאד ןיא ןטעברא טימ ןקילייטאכטימ ףיז ןייז

 -ראפ וצ םע זיא גלאפרעד טימ ןראוועג טניורקעג זיא טעכרא רעזדנוא ביוא
 ־אזוצ ע וו י ט ק ע ל א ק ןוא ע ש י נ א מ ר א ה יד ץלא ראפ רעירפ ןעקנאד
 ־ראפ יד ייס ,טעטימאק־לארטנעצ םעד ייס ,טעטי׳סאק־םקנפ ןצנאג םעד ןופ טעבראנעמ
 ןוא ןפוא ןייז ז!יוא טאה רעדעי .םעיסימאק ערעדנוזאכ יד ןוא ןטעטימאק־בוס ענעדיש
 תמאכ עקיזאד יד סאוו ןטכילפ יד טליפעגסיוא טייקנכעגעגרעכיא רעזאלצינערג טימ

 .טגנאלראפ טאה טעברא עקיזיר

 יעד ןיא ןרירוגיפ עלא ייז .ןעמענ ערעדנוזאכ ןייק ןפורגא טשינ אד לעוו ךיא
 יוזא ערעזדנוא ראפ ןכאמ ראנ ךיא לעוו םאנסיוא ןא .טעטימאק־םקנפ םעד ןופ המישר

 ."ןראדאסאכמא עשידנעלסיוא" ןגאז וצ

 ,רעבליז לארשי רעוט רעכעלדימרעדמוא רעד — דניירפ ערעזדנוא ןענייז סאד
 ייס ,לעירעטאמ ייס ןפלעה וצ ,ףור ןדעי !יקוא ,טיירג ןעוועג קידנעטש זיא רעכלעוו
 טגלאפעגכאנ טאה םאוו ,(גנירעה בייל־עשטיא)ןאמרעה יזיא דניירפ רעד ןוא שינכעט
 .סקנפ םעד ןטיירג ןכיוהעגנא ןבאה רימ טניז ,ןא גאט ןמשרע ןופ טייקיטעט רעזדנוא
 ם יי ח לארשי ןופ טרידנוקעס ןבאה ןטאטש עמקינייראפ יד ןופ דניירפ עקיזאד יד
 •עגפיונוצ ,עעדיא־םקנפ רעד טימ טרעכיפעג שממ טאה רע .ה״ע ן ז יי א ז י פ ש
 טאה ,טסידנוכ א םגה ,רע .םלועה תוניפ עכרא ןופ טיילסדנאל יד ןדנוכראפ ןוא טריפ
 ייז (עזעיגילער ןוא ןטסינויצ) שטשאמאז ןופ רעוט עכעלטפאשלעזעג עלא טקעוועג
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 שטשאמאז סקנפ

 א טאה ראי ערעגנעל וצ םיא .סקנפ ןראפ ןטעכרא ערעייז טימ ןרעייטשאב ךיז ןלאז
 טאה״סאוו" ,ך י ל י וו צ ל א י ת ו ק י רבח רעד סקנפ רעזדנוא ןיא קלח ןסיורג
 ןכוזפיוא ןוא ןפאש ןפלעה ןופ טסאל עצנאג יד ןגארטעגסיוא טיוט םנזייאזיפש ךאנ
 טריפעגברוד רע טאה סאד זא ,ןרעוו טנאמרעד אד ריוא לאז .ןלאירעטאמ עקיטייג יד
 ־רוכזי רעד ראפ םישודק ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד ןעלמאזפיונוצ ןופ טעברא עלופימ יד

 .סקנפ רעזדנוא ןיא המישר
 ןלאירעטאמ יד ןפאשאב טימ ןפלאהעג ןבאה סאוו עקינעי יד ןגעוו ןעמ טדער
 השמ טיילסדנאל יד ןופ טעבראטימ יד ןענאמרעד טשינ ןוא ןייגייכראפ טשינ ךיא ןעק

 ־יינ רעד ןופ גנוביירשאב יד עגונב ןעגנוזייוונא ןוא ןעגנוקרעמאב ענייז) ךעליירפ
 תונורכז ערעייז ראפ פראק קילעז ןוא דלעפסעכרע ןרהא ,ןאמקניפ לדנעמ ,(טאטש

 .גנוגעוואכ עלענאיסעפארפ לטיפאק םוצ ןעגנוזייוונא ןוא
 שטשאמאז סקנפ סורא טעברא עסיורג רעזדנוא זא ,ןענאמרעד דיא ליוד ףוס םוצ
 ,ן יי ט ש נ ר ע ב יכדרמ ראטקאדער רעזדנוא ןופ ןראוועג טרינידראאק זיא
 סאוו ןעמוקניירא לאז סקנפ ןקיזאד ןיא ידכ ,ימ ןייק טעוועלאשזעג טשינ טאה םאוו
 רעד טאה רשפא זא ,ןכיירטשרעטנוא ייכרעד ליוו ךיא ,לאירעטאמ רעקידתורוקמ רעמ
 םאוו ,ק י ט יי ז ל א זיא סקנפ רעד םאוו םעד ןיא קלח ןטסערג םעד ראטקאדער

 טכעלעג ,ןפאשעג ,טקריוועג טאה סאוו ן ע מ ע ל א ןוא ץלא סורא טמענ רע
 .שטשאמאז ןיא טפמעקעג ןוא

 ־סיורא שטשאמאז סקנפ םעד ןטלאוו דימ ןעוו ,ךעלקילג ןעוועג רימ ןטלאוו רעכיז
 ץלאטש רעזדנוא ןעוועג טלאוו םיורג יוו ;הליהק רעזדנוא ןופ לכוי א וצ טכארכעג
 א ,ןשירעפעש א וצ הנתמ א ןעגנערב סקנפ ןקיזאד םעד טנעקעג ןטלאוו רימ ןעוו

 ...בושי ןקידנעילכ
 א ,ךוכ־רוכזי א ראנ סקנפ־לכוי ןייק טשינ םע זיא קאטיי־וו ןסיורג רעזדנוא וצ
 ,טייקשירעפעש רעשידיי ןופ ןראי רעטרעדנוה ףאנ הכיא תליגמ עיינ א ,ךוב־גאלק

 .םרעגערט ןוא רעפעש עריא טימ ןעמאזוצ ןראוועג טקיליטראפ זיא סאוו
 סקנפ" רעקיזאד רעד םאוו םעד ןיא טסיירט לקיטש א ןעניפעג רימ ןלעוו רשפא
 ןופ רכז רעד ןרעוו ןסעגראפ טשינ לאמנייק טעוו םע זא ,ןייז םרוג טעוו "שטשאמאז
 ןעקנעדעג קיבייא ןלעוו רימ זא ;רעדניק• ,ןעיורפ ,סעמאמ ,םעטאט ערעייט ערעזדנוא
 רעייז ךאנ רעטיצ ןקילייה ןטימ ןעמאזוצ ןלעוו רימ זא ;םוקמוא ןשירעריטראמ רעיי׳ז
 םיקלמע יד ןגעק — רעדרעמ ערעייז ןגעק הללק עקיבייא ןוא עפיט א ןגארט קנעדנא
 ־רעמ עקיליוויירפ ןוא ענעגנודעג ערעייז ןוא ןטידנאכ עשיצאנ יד ,רוד רעזדנוא ןופ

 .טכענק עשירעד
 טייצראי ןט15 ןשיגארט םוצ טניישרעד "ש ט ש א מ א ז םקנ פ" דעד
 טייצראי ןקיטולב ןקיזאד םעד ייב .טאטשמייה רערעייט רעזדנוא ןופ■ םוקמוא םעד ןופ

 :רימ ןרעווש ןוא רימ ןרעלקרעד

 .םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנא ןקילייה םעד ןסעגראפ טשינ לאמנייק ,לאמנייק

 .םרעדרעמ ןוא רעקינייפ ערעייז ןייז לחומ טשינ לאמנייק ,לאמנייק
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 שטשאמאז ןופ תישארכ ועד
 רעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ,ליצ ןכעלטנגייא רעזדנוא וצ ןעמוק רימ רעדייא
 ,לארשיב םאו ריע רעד ןופ גנאגרעטנוא ןקיטולב ןוא םוקפיוא םעד — עטכישעג

 ןלייצרעד וצ קיטכיר ראפ רימ ןטלאה ,ש ט ש א מ א ז הליהק עשידיי יד
 יד טאה סע רעוו ןוא ןעוו :ללכב טאטש רעקיזאד רעד ןופ בייהנא םעד ןגעוו
 ;שטשאמאז ןופ גנולקיווטנא רעד ןופ סעזאפ ענעדישראפ יד ;טיובעגפיוא טאטש

 ;בושי ןופ גגורעטיירבסיוא ןוא םוקפיוא םעד ןופ ןעגנוגנידאב יד ןוא טייצ יד

 ךרוד ןבאה םאוו ןכאילש ןוא ןגעוו יד ןגעוו ;םיבושי עקידתונכש יד ,םתא רעד
 ןכלעוו ףיוא ,ןדאב םעד ןסיוו וצ קיטכיוו ךאד זיא םע .ןגיוצעג שטשאמאז
 א רעייז .טאטש רעקיזאד רעד ןיא ןייז רעשידיי רעזדנוא ןעמוקעגפיוא זיא סע
 ןוא טפינקעג ךאד ןענייז עטכישעג רעשידיי רעקיטראד רעזדנוא ןופ םיטרפ ךס
 רעד ןופ ןשינעעשעג ליפ רעייז .טרא ןופ םיאנת עניימעגלא יד טימ ןדנובעג

 עטכישעג רעניימעגלא רעד ןופ ןאפ ןפיוא ךעלדנעטשראפ ןרעוו הביבס רעשידיי
 .טאטש רעד ןופ

 םירוקמ עשיליופ ייר א ןופ ןעמונעגסיורא רימ ןבאה םיטרפ עקידרעטייוו יד
 ־א ז" ט ס ב ר ע ה וו א ל ס י נ א ט ם ןופ טעברא רעד ןופ רקיעב ןוא
 ןופ >1955 ראי ןיא עשראוו ןיא ןענישרעד זיא סאוו ,(שיליופ) ״ש ט ש א מ
 ,סעיצקודארפער ןופ ייר א ןעמונעגסיורא ךיוא רימ ןבאה קרעוו ןקיבלעז םעד

 ,סעטאד עטכארבעג יד ןרירטסוליא םאוו ,טאטש רעד ןופ רענעלפ ןוא רעדליב

 .ןעגנורעדליש ןוא ןטקאפ
 עיצקא־שר יד

 םאד ךיז טניפעג׳ס ווו ,ץאלפ ןקיזאד םעד ךרוד ךיז ןעיצ םע יוו ראי טנזיוט א ןיוש
 עקיזאד םאד .ןעגנורעבארעד וצ ,רחסמ־טלעוו ןופ ןכאילש יד ,שטשאמאז עקיטנייה
 ךרוד .ןגיוצעג ךיז וצ טאה םאוו ,טקעיבא ןא ןעוועג זיא לסייוו ןוא גוב ןשיווצ דנאל
 ־עג ךיז ןבאה ןענאד ךרוד ,ןגעוו־םלדנאה עכעלרעטלאלטימ יד ןעגנאגעג ןענייז ןענאד
 ץיק (חרזמ ןופ עילאפארטעמ־םלדנאה יד) רועיק ןופ ןענאוואראק־טיזנארט יד ןגיוצ

 .ברעמ
 ־עלאפ ןופ דנאר־ץענערג םעד ייב ןגיוצעג ךיז טאה םאוו ,ךאילש־םלדנאה רעד
 טעווערעקראפ ךיז טאה גנוליצסיוא ןוא (יקסנילאוו שעימעזדאלוו) רימדול ךרוד עיס
 טאה םע .םנפאה עשיטלאב יד זיב טכיירגרעד ןוא לסייוו רעד וצ ןעגנאגרעד ,גוב םוצ
 ־עיבורה וצ — ןטייז ענעדישראפ ןיא ןטינשעג ךיז ,טקארט רעד טגייווצעצ אד ךיז
 ׳עקארק ןגראזאב ידכ ,ןאס םוצ טריפעג רעטייוו ןטראד ןופ — ןישרעכעש וצ ,וואש

 .תורוחס טימ גארפ ןוא

 .ןעוועג טשינ עטראקדנאל רעד ךיוא שטשאמאז ךאנ זיא ןאד

 יד ןופ תולהב־עיזאווניא ןוא המחלמ יד ןטנגעג עקיזאד יד רעביא ךרוד ןעייג םע
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 שטשאמאז סקנפ

 רעבא ךיז ט בייח םע .טיזנארט־טלעוו רעד פא ךיז טלעטש םע .רעניווטיל ןוא ןראטאט
 'יי־וב יד ;טעטש סיוא ןסקאוו םע ;ןבעל ךעלטפאשטריוו ןגייא ןא ןעמעראפוצסיוא ןא
 4־יצירפ - - ןטקנופ־עיצקודארפ עבעלטפאשטריוודנאל טיט טקעדאב ןרעוו ןעניילפ עט
 ,טרעבארעד טרעוו דגאל םאד .רעפרעד עשירעיופ טיט ענעסקאוועגמורא ןפיוה עט־

 .טרעפכורפאב ,טעבראאב ,טצעזאב

 רצ םרוג זיא גנורעקלעפאב רעד ןופ םארטשוצ רעד ,טעטש ענעמוקעגפיוא יד
 םיחטש עייג ןוא עיינ ןילא — טפאשטריוודנאל רעד ןופ גנולקיווטנא רערעטייוו רעד

 .גנוצונסיוא ןוא גנושרעהאב רעכעלשטנעט רעד ןופ ןעמונעגמורא ןרעוו

 ־אז ןקיטציא םעד סורא םיחטש עסיורג יד ןעוועג ןענייז טצעזאבמוא ןוא דליוו
 ־ירפ ןעוועג םע ןענייז בורל ,םיבושי עניילק טאהעג ןבאה ןטקנופ ענלצעיא .שטשאמ

 .םרעטסיולק עכעלטסירק רעדא רעסעלש עשיצ
 .יאראג בושי םעד ןופ עיגעליווירפ יד ךיז טריטאד 1420 ראי ןופ-

 ־אד םאד .אקוווקאקש ףראד א טנאמרעד לאמ ןטשרע םוצ טרעוו 1450 ראי .ןיא
 טפיוקעגנייא (םיבושי עקידתונכש יד טיט ןעמאחצ) :1517 ראי ןיא טרעוו זץואד עקיז

 .םיקסיאמאז יד ךרוד
 רעזדארעיש ןופ ההפשט־רעטיר א ןויפ טטאטשעגפא ןבאה סיקסיאמאז עקיזאד יד
 זיא ,ןינשזאר ןופ שאזנאט ,םאטש־יקסיאמאז ןקיזאד ןופ רעטאפרוא רעד ןוא טנגעג

 .טרעדנוהראי ןט15 ןופ בייהנא ןיא ןעוועג טנגעג םעד ןיא ןיוש

 ןופ םוגסיוא םעד ןשיווצ טיובעגפיוא םע ןבאה םאטש־יקסיאמאז רעקיזאד רעד
 רעקיזאד רעד זיא 1535 ראי ןיא .סאלש־ן־וש א יצינראפאט ןוא יקנוכאל ןבייט יד
 ןקיזאד ןיא ,אד .יקסיאמאז וואלסינאטכ רעציזאב־דרע םעד ןופ ץנעדיזער יד םאלש
 רעד ,יק״סיאמאז ןאי ןראוועג ןריובעג 1542 ראי ןיא זרא ,םאלש־יקסיאמאז ןטשרע

 .שטשאמאז טאטש רעד ןופ רעדנירג רעד ,ןליופ ןופ רעלצנאק רעקידרעטעפט•

 .טרעדנוהראי ןט 11 ןיא שטשאמאז םודא םיבושי יד
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ־באילש ייר א טיט טצעזאב ןער ועג ןיירש טנגעכ רעד זיא טייצ רעקיזאד רעד ןיא
 -בייל רעטנזיוט ןופ רעמיטנגייא ,םעידנופיטאל עסיורכ ןופ םרעציזאב ,ןעמאטש־עט
 ייז ןענאוו ןופ ,ץנעדיזער יד ■ - םאלש ןייז טיובעג ךיז טאה רעדעי .םירעיופ ענעגייא
 ־עג טריפעגנא זיא רעםעלש עקיזאד יד ןופ .ץיזאב רעייז רעביא טעטלאווראפ ןבאה

 "?טאיגעלאק רעד ןיא רבק ןייז ףירא עקאלפ יד :סטכער ;יקסיאמאז ןאי שטשאמאז ןופ רעדנירג רעד :סקניל

 לייט ןייא ןופ גנודניבראפ יד ;,רקיעב תואובת טיט) לדנאה רעקיטלאמעד רעד ןראוו
 גנודניבראפ יד ןוא טיבעג ןקיטרא ןופ עיצארטםיניטדא יד ;ןטייווצ ןטיט דגאל ןופ
 ־אז ןטשרע ןקיזאד םעד ץוח .דנאל ןופ םעיצוטיטסניא־סגנוריגער עלארטנעצ יד טיט

 ־ריפ םיצירפ יד ןופ ןצנעדיזער יד ןענופעג טנגעג רענעי ןיא ךיז ןבאה םאלש־יקסיאט
 ־אד יד .(ןישרעבעש) וואקראג• ,(דארגאנראט־עציבשזיא) יקסוואנראט ,(טראבול) ייל
 ןוא ןקיאעפ רעייז ,ןגנוי םעד ראפ ליפשייב א ןעוועג שע ןענייז ןטאנגאמ עטלא עקיז

 *רעשיליופ ־ועד ןעוועג ראי .ח וצ ןיוש זיא סאוו ,יקשיאטאז ןאי ץיטכאלש ןשימאניד
 .רעלצנאק

 טאנגאט םעד ןופ רעטבאט רעד טיט הגותה יקסיאטאז ןאי טאה 1578 ראי ןיא
 רע .ןציזאב־דרע עסיורג 6 רעביא רעשרעה רעקיטכעמ א ןאד ןיוש זיא רע .ליוויזדאד
 םענרעדאמ א ןעיובוצסיוא ,ןטאנגאמ עקיטלאמעד יד ןופ רעטסומ ןפיוא ,טסילשאב
 ־לטימ םעד ןיא .םנאסענער ןקידנשרעה טלאמעד םעד ןופ טסייג ןיא ,םאלש־גנוטסעפ
 זןיו,א ,עקוווקאקס שןראד םעד ןיא ,עיצאנעדרא רעקסיאמאז רעטגייווצעצ ןייז ןופ טקנופ
 הראד ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןיא טריפעג ןבאה םאוו ,ןטקארט יד ןופ געוודייש םעד

 .ןעניפעג ךיז םאלש רעקיזאד רעד

 ־םיוא טלאוועג טאה רע זא ,ןעז וצ זיא טאנגאמ ןגנוי םעד ןופ ןאלפ םעד טיול
 ןוויטארטסינימדא ןסיורג א עקאט ראנ ךיז ראפ ץנעדיזער־ץאלאפ א ראנ טשינ ןעיוב
 ־עג טאה רע זא ,ןזיי־ח ןאלפ רעד ןוא טרא ןופ לאווסיוא רעד .רעטנעצ־םלדנאה ןוא
 טלאזעג טאה םאוו ,בושי רעיינ רעקיזאד רעד זא ,וויטקעפסרעפ יד גיוא ןיא טאה
 ווו ,"שטשאמאז־טלא,, טקנופ א לייוו). 23111084• — שטשאמאז־יינ ןסייה
 (ןינשזאל ןופ שאמאט ,םיקסיאטאז יד ןופ רעטאפ־טאטש רעד טניווועג ותעשב טאה׳ס
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 טבי:: רעד ־ירד ןליפש טפראדעג טאה
 ןרפ טקנ:פלטימ א ןעררעג זיא טרא

 :ערעבעש /!!.אטסיגסארק ןייק טריפענ

 יופ רעטגעצ רעטבקי
 אק עקיטלאטעד יד
 * .::אשאץנאט ןוא ןי:

 :יבס רעד ן
 •עיצאקינוט

 רעקיזאד רעד .ה.
 ןבאה בא:: ן^י::

 בושי רעטנאלפעג רעד
 פ ןעגנוכיירגרעד עטצעל יד
 ןופ ליפשייב א ןייז טפראד

 ךאנ ,גנוטסעפ־רעטםומ א ןייז טפראדעג ךיוא רעבא טאה
 ־עג ךיוא טאה סע .טייצ רענעי ןופ םעטסים־ץוש רעד ןו
 לאז ןוא טייקשיטקארפ ןוא טייקנייש ןופ ,קיטסינאברוא

 .טקנופדנאטש ןשירעלטסניק־שינאטקעטיכרא ןופ םאנסיוא ןא ןייז

 ־וצ ןוא 1579 לירפא ןט3 םעד טריטאד זיא טאטש רעד ןופ טקא־גנודנירג רעד
 .ץעיוואלמאראי זןראד ןיא טלעטשעגנעטאז

 ־יווירפ א ןבעגעגסיורא יקסיאמאז ןאי רעלצנאק רעד טאה 1980 לירפא ןט3 םעד
 טאוו ,עיגעליווירפ עקיזאד יד .בושי םעיינ ןיא ןצעזאיב ךיז ןלעוו םאוו יד ראפ עיגעל
 רעשיליופ רעלארטנעצ רעד ןופ ןראוועג טקיטעטשאב רעטעפש םישדח 2 ׳טיט זיא
 ךשט ןיא ןשניצ ןוא ןלאצפא ,ןרעייטש עלא ןופ רעלדיזנייא יד טיירפאב טאה טכאמ
 ־עג טלעטשעגנייא זיא םע ;קרעמראי יירד ןראוועג טמיטשאב ןענייז םע ;ראי 20 ןופ

 .ןילאוו ןוא םור רעד טיט רעפסנארט־תורוחס ןופ טכער םאד ןראוו

 .ןסקארט־םלדנאה עכעלרעטלאלטימ יד ןטיידאב-סנכייצ יד .שטשאטאז ןופ עגאל עשיפארגאעג יד
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 ןעיובוצפיוא ןעוועג זיא יקםיאטאז ןאי רעלצנאק םעד ן־,פ קגאדעג רעטשרע רעדי
 רעטלאלטיט טעד ןופ יד וצ ךעלנע ןייז טשינ לאז סאוו ,םאלש א ןופ פיט םעייג א

 — ץנעדיזער־םגאםענער א ןייז םע לאז ןלאוו־רעסאוו ןופ םעטםים־ץוש רעד טאטשגא
 רע טאה ןבילקעגסיוא .בושי ןשיטאטש א טיט ןרעוו ןםקאוועגזנורא ןענעק לאז םארו

 .וואנאדז :ןראד םייב לגרעב א ?!יוא ץאלפ סעד

 .1618 ןלעק ןופ עבאגסיוא ןא ןיא גנונעכייצ א טיול שטשאמאז

 ,טקעטיכרא ןטנאקאב א טיט ךאמפא ןא יקסיאטאז טםילש 1578 ילוי ןט1 םעד
 זי.א אדנאראט .אדנאראמ אדראנרעב אודאפ ןיא רענעריובעג רעד ןעוועג זיא םאר
 ־פיוא טימ ןביוהעגנא אד רע טאה ערעיראק ןייז .ןליופ ןיא טנאקאב ןעוועג ןאד ןיוש
 .ג ןופ טעברא ענעביוהעגנא יד ןטראד קידנצעזראפ ,ץאלאפ רעוועשראוו םעד ןעיוב
 ־עצ עשיטאטש יד עדנערא ןיא טאהעג עשראוו ןיא ךיוא טאה אדנאראמ .ארדאווק .ב
 1673 ראי ןיא — ןאדנאראמ טיט טנעקעג רעירפ ןיוש ךיז טאה יקסיאמאז ןאי .עינלעג

 .זיראפ ןיא תוחילש ןייז תעב ןיקסיאמאז טיילגאב אדנאראמ טאה

 ־ופעג ךיז טאה אדנאראזנ ווו ,גרעבמעל ןיא ןראוועג ןסאלשעג זיא ךאמפא רעד
 .טקעטיכרא רעכעלגיניק רעד יוו ןטעברא ייר א טריפעבסידא ןטראד טאה רעכלעוו ,ןענ
 .ןאלפ־יוב ןטלעטשעגוצ םעד טקיטעטשאב יקםיאטאז ןאי טאה רעבאטקא ןט3 םעד

 ־עג זיא טייקכעלמעווקאב ןוא טייקיסעמנאלפ ווו ,טאטש א ןעמוקעגפיוא זיא םע
 טכא ןיא ןראוועג ןעטונעכ ךיוא זיא םע .טייקנייש רעכעלרעסיוא טיט טראפעג ןעוו
 רעד טאטש ןופ טקנופלטיט רעד .בושי ןקיטביוו ןקיזאד םעד ןופ שינעפרעדאב־ן׳יוש יד
 ־עמ 100 ןוא טיירב רעטעט 100 ןופ חטש א ןעטונראפ טאה םאוו 1יי\ !>• 1 קראט
 ¬גאלפ יד .רעבעד רעטנוא גנעגברוד עקיטייז יד ,םענישטאפ יד טיט ,גנעל יד רעט
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 ־אנאפ עכעלנייוועגרעשיוא ןא ןפאשעג ןבאה י׳קעניר" ם עד שורא ןלאטראווק עקיפעמ
 ןופ ןצופאב ןבעלרעסיוא שעד טימ ןראוועג טרענעשראפ רעמ ךאנ זי.א םארו ,עמאר

 .םינינב יד

 רעד ןיא ןענייז בושי םעיינ שעד ןופ רעטקאראכ־גנוטסעפ םעד קידנטלאהנייא
 ־בול ,רעגרעבמעל :ןרעיוט־טאטש יירד יד ןראוועג טרעדילגעגניירא ןרש ןופ םעטסיס
 ענעדישראפ יד ןיא ןטקנופ־גנאגםיוא עיצאקינומאק -- רענישרעבעש ןוא רעניל

 .ןעגנוטכיר

 ־אב יד ראפ טגראזעג אדנאראמ טאה ןאלפ־יוב ןשיטאטש םעניימעגלא םעד ץוח
 ,עכריק ,ץאלאפ־םאלש םעד יוו טאטש רעד ןופ סעדייבעג עוויטאטנעזערפער ערעדנוז

 .לאנעסרא ןוא זיוהטאר

 ־ידתונכש רעד .1579 ראי ןיא ןיוש ןעיוב וצ ןראוועג ןביוהעגנא זיא םאלש רעד
 ןביוהעגנא זיא 1593 ראי ןיא .1582 ראי ןיא ןראוועג טיובעגסיוא זיא לאנעסרא רעק
 ־עג ןביוהעינא זיא "עימעדאקא" רעד ןופ יוב רעד .לאיצסאק ןופ יוב רעד ןראוועג
 ־טאר ןופ יוב רעד ןראוועג ןביוהעגנא 1591 ראי ןיא זיא ףוסל .1590 ראי ןיא ןראוו
 ןופ טעלעקש רעטיובראפ רעקירעביא רעד ןסקאוועגסיוא ןיוש זיא רעטעפש .זיוה
 ןוא ןלאוו ןופ םעטםיס־גנוטסעפ א טימ ןראודעג ןעמונעגמורא זיא םאוו ,טאטש רעד

 .םעיצאקיפיטראפ

 ,טלייצרעד טאטש רעד ןופ דנאטשוצ־יוב שעד ןגע וו 1591 ראי ןופ עיצקעפסניא יד

 .סעדייבעג עשיראטסיה יד טייב ,1939 ראי ןיפ שטשאמאז ןופ ןאלפ רעד
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 רעד ןופ קינייוועניא 217 .יד ןופ ,רעזייה 275 ןעוועג שטשאמאז ןיא ןענייז ןאד זא
 .עירעפירעפ רעד ףיוא עקירעביא יד ןוא גנוטסעפ רעשיטאטש

 ןגעוו ןגאז סע .רעטקאראכ־םלדנאה א טאהעג טאה שטשאמאז עקידתישארב יד
 יד ןשיווצ ,רעזייה ןופ רעמיטנגייא ןעוועג ןענייז םאור ,רעדנעלסיוא 41 יד תודע םעד
 ןדיי ,ןלייצרעד רעטיירב רעטעפש ןעמוקסיוא טעוו׳ס יוו ,ןוא ןכירג ,ןסרעפ ,רעינעמרא
 -ילעי 100 זיב ןעוועג ךיוא ןאד ןענייז רעגריב עשיטאטש יד ןשיווצ .עינאפש ןופ
 ףלע) רעטעברא־רעטופ ןופ עפורג א ןרעוו טנאמרעד !ףראד רעדנוזאב ראג .תוכאלמ

 .ןטימ ןיא זיוהטאר ןטימ שטשאמאז ףיוא קילב רעניימעגלא רעד

 רענעמרא רעד טאה ןיקסיאמאז ןופ ־ליה רעד טיט .(ןאמ ףלעווצ) םרעבעוו ןוא (ןאמ
 לדנאה ןוא גנוטעבראסיוא רעד ־!יוא לאפאנאמ םעד ןעמוקאב שטיוואבוקאי טארומ
 ךירבאפ א טנפעעג עקאט טאה ןוא ןענידרעבאק עשיקרעט ,רעכיפעט ,ןאיפאס ןופ
 יירעקורד יד ןעוועג■ זיא ןעזנא ןסיורג ראג ןופ .ןעגנוטעבראסיוא־םוסקול עקיזאד יד ןופ
 ןיא עטסעב יד ןופ ענ י י,א ראפ טמשעג טאה יז ."עימעדאקא" רעשטשאמאז רעד ןופ
 ־כיוו ןענישרעד ןענייז יירעקורד רעטנדראעגנייא־טוג רעקיזאד רעד ןיא .טייצ רענעי
 ןכיילגראפ טנעקעג גנוטאטשסיוא רעשינכעט רעייז טימ ךיז ןבאה םאוו ,קרעוו עקיט

 .םעבאגסיוא עלאנאיצאנרעטניא יד וצ
 טייצ רעטצעל רעד ןיא .1600 ראי םודא שטשאמאז ןיא ןבראטשעג זיא אדנאראמ

 .טאטש רעד ןופ רעטסיימרעגריב רעד ןעוועג רע זיא טיוט ןייז ראפ
 רעד ןופ ילבפיוא רעקישאר רעד ןראוועג טלעטשעגפא לסיבא זיא טיוט ןייז ךאנ
 ־ילאער ןאד זיב ןענייז טאטש רעד ןופ רעדנירג יד ןופ ןטקעיארפ עלא טשינ .טאטש
 ־ייוו א ךיז טקרעמ טרעדנוהראי ןט17 ןופ ןראי רע20 יד ןיא טשרע .ןראוועג טריז
 ־יוברעדנאנופ עקידרעטייוו א ןא טבייה ןעמ .בושי םעד ןופ !ןיורא־גראב רעקידרעט
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 .םעדייבעג עלעיפיצנירפ ענעביוהעגנא יד ןקידנעראפ םאד ןוא טאטש רעד ןופ .ונוא
 ;זיוהטאר םעד םורא ןטעברא יד טיינאב ןרעוו 1622 ראי ןיא

 ;"עימעדאקא" רעד ןופ ןינב רעד טקידגעראפ ךעלדנע טרעוו 1639 ראי ןיא
 -עפש טרעוו סאוו ,עכריק רענאקשיצנארפ יד טיובעגפיוא טרעוו 1940 ראי ;יא

 .רעטאעט ןשיטאטש א ףיוא טיובעגרעביא טרעדנוהראי ןט19 ןיא ,רעט
 -יברא םעד ךרוד ,טרעדנוהראי ןט18 ןיא טיובעגפיוא טרעוו אפוג םאלש רעד

 .ינאבמולאק טקעט
 ־אב ןענייז םאור ,ןדנאטשפיוא עשיקאזאק יד תעב ,טרעדנוהראי ןט17 ןטיט ןיא
 ־םגטלעהראפ שטשאטאז טדייל ,יקצינלעטכ ןאדגאב ןופ ט״תו ח״ת תוריזג יוו טנאקי
 .םרעפיירגגא יד ןגעק טקידייטראפ ךיז טאה טאטש עטקיטסעפראפ.יד .קיגייוו קיסעמ

 .תופירש ערעווש ייר א ןופ רעבא טדייל טאטש יד
 ־גיווו 253 טאהעג טעטשראפ יד טיט ןעמאזוצ שטשאמאז טאה 1666 ראי ןיא
 יד טשינ ךיוא ןוא םעדייבעג־םגנוריגער ןוא עשיטאטש יד קידנענעכער טשינ ,רעזייה

 .םינינב עטרעיומעג 63 ןעוועג ןעגייז לאצ רעד ןיא .רעזייה־טעבעג
 רעבירא שטשאמאז זיא 1772 ראי ןיא ןליופ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד תעב
 ןינב ןטרעיומעג א ןיא טניווועג ןוא ןטלאהראפ ךיז טאה 1774 ראי ןיא .ךיירטסע וצ
 ־ייווצ רעד ךעזאי רעסייק רעד הכולט רעשיכיירטסע רעד ןופ שאר רעד קראמ ןפיוא
 סאוו ,ןאיאר ןקיזאד םעד ןופ רעטנעצ רעוויטארטסינימדא רעד טרעוו שטשאמאז .רעט
 (1784 ראי) טייצ רעד ןיא .טנגעג ןשירימאדול־שיצילאג םוצ ןסאלשעגנייא ןאד זיא

 ."עימעדאקא" רעשטשאמאז יד טרידיווקיל טרעוו
 יד ןופ רענייא שטשאמאז טרעוו תומחלמ רענאעלאפאנ יד ןופ טייצ רעד ןיא
 רנ א עסיורג טאטש יד םירא טלאה לאמ ייווצ .ןטקנופ עשיגעטארטס עסטסקיטכיוו
 ־םעפ רעד ןופ טייקיטכיוו יד סיוא טסקאוו םע .1813 ןוא 1809 ןראי יד ןיא — ןפירג
 ־גנוקידייטראפ עיינ טיובעגוצ ןרעוו םע ןוא טיינאב רדסכ עקאט טרעונ םאוו ,גנוט

 .ןטקנופ
 ־רעה רעשיראצ רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ךיוא ,ןראי עקידרעטייוו יד ןיא
 ןופ ןזעוו ןצנאג םעד ןיא טרא ןקיטכיוו ראג א ןעמונראפ גנוטסעפ יד טאה ,טפאש

 .רעטקאראב ;שירעטילימ טלוב א טאטש רעד ןבעגעגוצ טאה ןוא שטשאמאז
 ־ילימ־שיגעטארטס רעד ןיא טאטש רעד ןופ לייט ןטסערג■ םעד ועמענניירא םאד
 ןלאז טאטש ןופ םעירעפירעפ יד זא ,ןעוועג םרוג טאה עיניל־גנוקידייטראפ רעשירעט

 זפרא ןייק ןענופעג טשינ טאה גנורעקלעפאב רעד ןופ םקווווצ רעד .ןעיוברעדנאנופ ךיז
 .םעטסיס־גנוטסעפ םעד ןיא ןראוועג ןגיוצעגניירא זיא םאוו ,.אפוג טאטש רעד ןיא

 יד ןרעוו טנאמרעד רעדנוזאב ראג ךראד ןענאיאר־עירעפירעפ עקיזאד יד ןופ
 ןראוועג ןפורעגנא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ זיא םאוו ,"אדאסא אוואנ"

 .טאטשיינ
 ןקיבלעז ןכאנ 1822 ראי ןיא ןראוועג טנאלפעגסיוא זיא טאטשראפ עקיזאד יד
 קראמ ןקיטנאקריפ א טימ ןסאג־טארדאווק עשירטעמיס ןיא ;טאטש יד יוו רעטסומ
 רעגרעבמעל םעד ןופ ןטייז עדייב ךיוא טערבכאש א ןופ םעראפ רעד ןיא .ןטימניא־
 רענייא ןראוועג םעדבאג זיא םאוו ,בושי רעיינ רעקיזאד רעד ןעמוקעגפיוא זיא ייסאש
 רעד ןופ ךופ ןשיגארט םעד ןגעוו .שטשאמאז ןיא ןטקנופ עשידיי עטסקיטביוו יד ןופ

 .ןרעוו ןבעגעגרעביא ,טרא ןקירעהעג ןפיוא ,רעטייוו טעוו ,טאטשיינ רעקיזאד
 .ינוטסעפ יד טרעטשעצ טרעוו ,1861 ןופ דנאטשפיוא ןשיליופ ןכאנ ,רעטעפש
 טשינ ליוו טכאמ עשיראצ יד .םעיצאקיפיטראפ עטסקיטכיוו יד ןסירעגפיוא ןרעוו םע
 ־פיוא םייב ןשינעעשעג ענעמוקעגראפ יד .טאטש רעשיליופ א ןיא גגוטמעפ ןייק ןבאה

 ־וקא יד ןגעק רעצעלפ עקיזאד יד סיוא ןצו יעג טאה דנאטש
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 .רעפעט (ךורב) עשתב ן :פ פע0 ןופ דנאטש־ףיוקראפ רעד .30 רעמונ םאג עקסנאימרא ,״ענישטאפ״ עגנאל יי•
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 שטשאמאז סקנפ

 ־געדנא ןא יו־, ןטשער ראנ ןבילבעג גנוטסעפ רעקילאמא רעד ןופ ןענייז םע .ןטנאפ
 .שטשאמאז ןופ םוחי ןשירעטילימ ןקילאמא םעד ןופ גנוק

 טאה ןרעיוט־טאטש יד ןוא סעיצאקיפיטראפ־ץוש יד ןופ גנורעטשעצ רעד ךאנ
 זיא םימעט עשיגעטארטס־שירעטילימ בילוצ .ןעלקיווטנא וצ ןביוהעעא טאטש יד ךיז
 ,םלעב ןילבול עיניל־ןאב רעד ןופ .ץענ־ןאב רעד ןופ טייז א ןא ןעוועג שטשאמאז
 ןעוועג עיצנאטס עטסטנעאנ יד זיא 1877 ראי ןיא ןראוועג טיובעגסיוא זיא םאוו
 רעד ךרוד) ןראוועג טיובעגסיוא זיא 1915 ראי ןיא טשרע .רעטעמאליק 54 ,ץיווייר
 ךיוא .ץושזלעב ןייק ץיווייר ןופ עיניל־ןאב א (טכאמ־עיצאפוקא רעשיכיירטסע־שטייד
 ־םיוא זיא רימדול ןייק אדאוואז ןופ .שטשאמאז ןטימעגסיוא טאה עיניל עקיזאד יד

 .שטשאמאז ךרוד טדיינש סאוו ,עיניל א ןראוועג טיובעג
 טכוזרעביא ןקיזאד םעד ןופ בייהנא ןיא ךוב רעטנאמרעד רעד רעביא טיג׳ס יוו
 ־אז ןי,א .ונורעקלעפאב רעד ןופ םקורו רעד סיוא טעז טסברעה .טס ןופ "שטשאמאז"

 :רעטייוו יוו ראי 100 רעכעה עטצעל יד ךשמ ןיא שטשאמ

 ןיא ראי 1822 - ן 4.700
 ןיא ראי 1865 • 6.222

 ןיא ראי 1897 - - 10.968
 ויא ראי 1909 - 14.218
 ןיא ראי 1921 - - 19.023
 ןיא ראי 1931 - - 24.273
 ןיא ראי 1939 " - 27.358

 .םערוט־טארטסיגאמ ןופ קילבסיוא ,"ינלאס קעניר" ןופ טנעמגארפ
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 ש ט ש א ט א ז סקנפ

 קעניר ןפיוא ןרעיוט ענעדישראפ ריפ
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 שטשאמאז סקנפ

 לייט םעד ןיא .סאג רעקסנאימרא רעד רצ "סאג רענאוואקורב" רעד ןיפ "סענישטאפ" יד ןיא גנאגגיירא

 .רענערב םייח ,רענילבול לדאה ,ץעלאפ הנח ןופ ןטפעשעג יד ןעררעג ןענייז

28 
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 (םירטררי)ןיוועל לארשי

 שסשאמאז ןיא ןדיי ןופ עסכישענ רעו וצ
 ריט ראפ יז טייטש ,טאטש ןיימ ןופ עטבישעג יד ןלייצרעד וצ ןא ביוה ךיא ןעוו
 ןראי טיט ריא ןופ ךיא ןיב קעווא .קילב־טנגוי ןייט טיט יז עז ךיא ;קידעבעל יוד

 .ןעצ ראי א ןעוועג ןאר ךיא ןיב טלא ןוא קירוצ

 ךיז טליוו ןדיי רעטנז־וט יד ןופ טירבק יד ךיוא ,תוברוח עריא ףיוא קידנעייטש
 :עטבישעג ריא ןגעוו ןלייצרעד לעוו ךיא רעדייא ,ןאט םעוטש א ,ןיילא ךיז טיט ,ריט

 עריא ןעוועג ןענייז ןייר ןוא ןייפ ;שטשאמאז טאטש ןיימ ,ןעוועג יז זיא ןייש —
 ריא ףיוא טאה ןה ןלעיצעפס א .ןעזעגסיוא ייז ןבאה קידתועינצ ,רעזייה ןוא ןסאג
 טאטש רעד ןופ ןטיט ןיא ןענאטשעג זיא סאוו ,םערוט רעכיוה רעד ןסאגעגפיורא
 ־עג ראג רעייז ןכעוו רעניווונייא עריא ןגייצרעביא טלאוועג טלאוו רע יוו טקנופ —
 ־טושפ א ראנ ,ץייר־סטייהנייש ןייק ןזעוועג טשינ טראד זיא םע .טרעוו םענעביוה
 א ,ןעוועג םאד זיא רעטנעצ רעשידיי א .רעקוקוצ עלא ןעגנאפעג טאה םאוו טייק
 ־סקלאפ עטושפ ןעוועג ןענייז ןדיי עריא .םוטנדיי ןשיליופ םעד ןיא בעווניירא־ןה
 ־יופ ןופ ןלייט עכעלטפאשלעזעג עלא ןטארטראפ ןעוועג ןטראד ןענייז םע .ןשטנעט
 ךיוא ןוא עכעלגעטראפ ,םירהוס ,ןדיי עכייר ןעוועג ןטראד ןענייז םע .םוטנדיי ןשיל
 ־קיטסייג ,עטלדייאעגסיוא ,םיתב־ילעב ,רעטעברא ,םעקינשאפעראה ,טיילעמערא
 אד ןענייז םע ,עטיובעגטסעפ םעלאגעלאב ,רעגערט ךיוא רעבא — עלאטנעמיטנעס
 ־עג ענעדיישראפ ערעייז ןיא ןפורג עשידיסח־קיצראה ,ןזיירק עשינבר־םורפ ןזעוועכ
 טשינ ךיוא אד טאה םע .טילבעג טייצ ריא ןיא אד טאה הלכשה יד ךיוא ,ןטלאטש
 םאד ןעוועג הכזמ ךיוא׳ ןבאה םע — םאג רעשידיי רעד ףיוא ״דנוב״ רעד טלעפעג

 .לארשי־ץרא ןקידנטעברא םעד ןופ גנוגעוואב עשיצולח יד ןבעל

 טאה סאוו ,דליב־סנבעל ןיימעגלא ןא ןיא ןסאגעגפיונוצ ךיז טאה ןעמאזוצ ץלא
 .ןבעל שימאניד קיבראפליפ א ןפאשאב

 ןופ .שטשאטאז עשידיי םאד אטשינ רעמ ןיוש .ןראוועג בורח ץלא זיא טציא
 יד .ןבילבעג טשינ טראד רענייק זיא רעניווונייא עשידיי טנזיוט ןצפופ בורק עריא
 ןיא שינערעקרעביא רעד ןופ ןעמוק ייז .ןלייצרעביא דניק א ןאק עטעוועטארעג
 ־עייז ןרידיווקיל וצ רעדא ,ןרעטלע ערעייז ןופ םירבק יד ןענייוואב וצ טאטש רעייז
 טאה שוטנדיי עשיאעפארייא םאד טקיליטראפ טאה םאוו ,דרעווש יד .םנגעמראפ ער
 ־עגסיורא ןדיי יד ןענייז ,ןבעל־אטעג ןקירעיורט ןצרוק א ךאנ .ןפארטעג רעהא ךיוא

 .ןראוועג טעדראמעגסיוא טראד ןוא רעדלעוו יד ןיא ןראוועג טריפ

 טלגנירעגטורא ןבאה םאוו ,סורא ןזעוועג ןענייז רעדלעוו עפיט ןוא עטיירב ,אי
 ,רעדלעוו עקיטראד יד ןיא ךיא געלפ ,דניק א קידנעייז ,ךאנ קנעדעג ךיא .שטשאמאז

 יד ןופ קילג סאד ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא םיורג .ןפיולמורא קידהאנה ,ןרעמוז יד ןיא
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 שטשאמאז סקנפ

 ןרעו־! ןדנווושראפ ןגעלפ רעדניק ערעייז ןעוו םעמאמ ערעייז ןוא רעדניק עשידיי
 .םישדח רעמוז יד ןיא רעמייב־דלאוו עקידתודוס עכיוה יד ןשיווצ

 ןענייז ייז .ןדיי יד ןראוועג ןטכאשעגסיוא סאד ןענייז רעדלעוו עקיזאד יד ןיא
 ־ורב ןיא ןבארגאב ןוא רעוועג־ןישאמ עשיטאמאטיוא יד ךרוד ןראוועג ןטינשראפ
 ןיא טייוו ,טיוט ןופ ןגעוו יד -ףיוא ןראוועג טפעלשעגקעווא ןענייז לייט .םירבק־רעד
 ־יורג ןייא ןבילבעג זיא שטשאמאז ןיא .ןרעגאל־גנוטכינראפ יד ןיא ןקירבאפ־טיוט יד

 ...םיפוג רעטנזיוט ןטלאהאב ןענייז םע ווו ,רבק רעס

 (1) .א

 ־לא רעד טיול — ןליופ ןיא ןענייז ,עיצאפוקא רעשטייד רעד תעב ,1939 ראי ןיא
 ובנייינעג טאה םאד ,ןדיי 3.250.000 ןעוועג — ראי םענעי ןופ גנול־ייצסקלאפ רעניימעג

 .גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד ןופ טנעצארפ 9,4
 ופנזיוט 15 — 13 ןשיווצ ךרעב טניווועג שטשאמאז ןיא ןבאה ראי םענעי ןיא
 ןענופעג באה ךיא סאוו רעפיצ עטצעל יד .טנאקאב טשינ זיא רעפיצ עיזנעג יד .ןדיי
 עשידי' טנזיוט ןעצ רעכעה טגאמראפ שטשאמאז טאה ןאד -- 1931 ראי ןופ זיא
 רעד יבגל ןדיי רעשטשאמאז יד ןופ טנעצארפ רעד .(10.265 ךעלטקניפ) רעניווונייא
 ןבלאה ןצנאג ןייק טשינ טכאמעגסיוא טאה ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ לאצ רעניימעגלא
 םאוו ?טקנופ רעניילק אזא ןבאה טנעקעג טאה תובישח א ראפ עשז םאוו .טנעצארפ
 עבלעזא שטשאמאז ראפ טלייטעגוצ ןבאה׳ס םאוו םיחבש יד ראפ דנורג רעד זיא

 ?ערעדנא ןוא (2)ץרפ .ל .י ,וואלאקאס .נ יוו ןטייקכעלנעזרעפ

 .רעגייז־טאטש ןטימ טארטסיגאמ ןופ םערוט רעד טימ רע־, ןיא ,ילפטפול ןופ שטשאמאז ףיוא קילבסיוא

 :רקיע ר עד ןיא תורוקמ ענעדיי*2יראפ ןופ ןעמונעג ןענייז סעטאד עעיטפיטאטפ יד (1)
 ;36־23 ןטייז רטיפאק םער ןופ 11ח1\ז€גז531 ](-ג\\ד81ך £ת0ץ<:10ק€313 1942

 .קרעוו עלא "תונורכז" סעצרפ ןיא (2)
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 שטשאמאז סקנפ

 ־יופ ןראפ לגיפש ןימ א ןעוועג זיא יז ;ןעוועג שטשאמאז ןיוש זיא יוזא רעבא
 יובעג םעד ןופ ;ןעגנוריפ עכעלטפאשלעזעג יד ןופ ,עטכישעג ריא ןופ ;םוטתיי ןשיל
 רעטריסנעדנאק א ןיא ,ןענרעל טנעקעג ןעמ טאה ;םעיצוטיטטניא־רוטלוק עריא ןופ

 .ןלי־פ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל עניימעגלא םאד םראפ
 ןאק םע יוו דליב רעדנא ןא ראג ךיז טמוקאב לקניוו־קוק ןשיטסיטאטס ןופ ךיוא
 ־עלטקניפ רעכעלטפאשנסיוו א זא ,ויז טייטשראפ םע .קורדנייא רעטשרע רעד ןכאמ
 ןרעוו םאוו ,ןרעפיצ עכעלטקניפ ןוא עיונעג ףיוא ראנ ןרעוו טריזאב ןאק זילאנא רעב
 :ןליפשייב ייר א ןעגנערב אד ןלעוו רימ .ןלאצ ערעדנא טימ ךיילכראפ ןיא טכארבעג
 יד זיא ןעגנוצאשפא עטעדנירגאב טיול .טאטש עשידיי א ןעוועג זיא שטשאמאז
 ־עה ןעוועג טשינ 1931) ראי ןיא שטשאמאז ןופ גנורעקלעפאב רעד ןופ לאצ עניימעגלא
 יד זיא ,גנוצאשפא רעקיטביזראפ א ייב ,טטייה םאד .רעניווונייא טנזיוט 26 ןופ רעב
 רימאל .ןופרעד רעקינייזו טשינ םלאפנדעי ,טנעצארפ 50 יוו רעמ ןעוועג ןדיי ןופ לאצ
 ץא תוליהק ערעבושח ןוא ערעסערג ערעדנא ןיא ןעזעגסיוא םע טאה יוו ןעז עקאט

 .(ךעלטעטש עניילק ראג יד ןגעוו ןדש קידנדייר טשינ) ?ןליופ

 טלייצעג הליהק עסיורג עקיטראד יד טאה ,ץנעדיזער עשיליופ יד — עשראוו ןיא
 29.4 ןעוועג םע זיא רעניווונייא לאצ רעניימעגלא ־עד ןופ רעבא ,תושפנ 365.000

 .טנעצארפ

 ־•יא ןוא לדנאה ןופ טאט־ש יד ,ןליופ ןיא טאטש עטסערג־טייווצ יד — שזדאל
 םאד — (המחלמ רעד ןופ ךורבםיוא ןתעב) ןדיי טנזיוט 220 טלייצענ טאה ,עירטסוד

 .לאצ־רעניווונייא רעניימעגלא רעד ןופ טנעצארפ 34.9 ןעוועג זיא

 ןשידיי ןראפ גנוטיידאב ריא ןאק׳מ םאוו ,טאטש עבושה ןוא עסיורג יד — ןילבול
 1931 ראי ןיא טאה ,המוש ראפ א טימ ןרטפפא טשינ ןליופ ןיא ןבעל ןשימאנאטיוא

 רעניימעגלא רעד ןופ טנעצארפ 34,7 טניימ סאוו ,תושפנ עשידיי 38.971 טגאמראפ
 .גנורעקלעפאב

 זדנוא ךיז טערו• שטשאמאז ןיא ןדיי יד ןופ לאצ עטולאטבא *ד זא ,ןייז ןאק םע
 יצ ,ןלעטשטסעפ טייקטסעפ טימ ןעד ןעק רעוי .טכיל רעדנא ראנ א ןיא ןזייווסיורא
 ־םיוא ןבאה ןדיי ווו ,םיורג רעקיסעמלטימ ןופ טעטש ךס א ןעוועג ןענייז 1939 ראי ןיא
 •דעדנוה יד ןיא ,רעקילדנעצ יד ןיא ?גנורעקלעפאב רעייז ןופ טנעצארפ 50 טכאמעג

 לאצ יד ווו םיצוביק .טלעוו רעד ראג ןיא םיצוביק עשידיי עסיורג ןזעוועג ןענייז רעט
 ¬וביק עכלעזא .טנזיוט טרעדנוה יוו רעמ ןעוועג זיא ייז ןופ םענייא ןדעי ןיא ןדיי ןופ

 5.935.000 טרירטנעצנאק ןעוועג ןענייז ייז ןיא ,18 ןעוועג 1939 ראי ןיא ןענייז םיצ

 גנורעקלעפאב רעד ןופ לאצ רעניימעגלא רעד ןופ טנעצארפ 35 ךרעב טניימ םאוו ,ןדיי
 29,3 יוו רעמ טשינ זיא ,ןדיי 2.600.000 עריא טימ ,קראי־וינ .טעטש עקיזאד יד ןיא

 .רעניווונייא עריא עלא ןופ טנעצארפ

 םאוו ,תוליהק ןופ לאצ יד םדרנ ןעוועג זיא תופוקת עקידרעירפ ראג ןיא ,תמא
 ־אב זיא םע .טאטש רעד ןופ טנעצארפ קיצפופ יוו רעמ ןעוועג ןענייז ןדיי ערעייז
 ןופ יוב ןכעלטפאשלעזעג םעד ןופ דוסי רעד ןעוועג ןענייז ןליופ ןיא ןדיי יד זא ,טנאק
 ־עגלא רעד ■ןופ 51,3 ןעוועג ןדיי רענילבול יד ךא.נ ןענייז 1900 ראי ןיא .טאטש רעד
 טאה םאוי הליהק ענעי זיא טקנופדנאטש ןשיראטסיה ןופ ;לאצ רעניווונייא רעניימ
 ןלאנאיצאנ־שידיי ןופ ,רעקראטש ןעוועג ןאד 1900 ראי ןיא תושפנ 24.280 טלייצעג
 טלייצעג טאה םאוו 1931 ראי ןיא הליהק רעקידרעטעפש רעד ןופ ,טקנופדנאטש

 .תושפנ 38.937

 ־רעמ רעייז ןיא ,ןליופ ןיא תוליהק עשידיי ןופ ןרעפיצ עטולאטבא יד וליפא ביוא
 א ןעוועג רעבא זיא ןברוח ןסיורג םעד זיב ןפקאוו ןייא ןיא׳ ןטלאה ןגעלפ ,טייח
 ¬אב רעניימעגלא רעד יבגל ןדיי יד ןופ טנעצארפ םעד ןופ גנורעדינפארא עקידנעטש
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 טשאמאז ןיא ךי־,א זא ,תמאל בורק זיא םע .גנורעקלעפ
 :א .ראי טרעדנוה עטצעל יד ןופ ךשמ ;יא ןעמוקעגראפ

 שעד ןטיהוצפא ןעכנולעג ריא זיא הליהק רעד ןופ ץנעט

 ז רעד הא טי
 רייפ ןזיב רע

 ?ץ ן ^ י ר / !.ב *ס. • **♦**■ך****> * י•

 םעצארפ רעבלע
 ־פ־זקע רעד ןופ

 .טכיו־עגרעב

 רעשיליופ רעקיזאד דעד ןופ טלאטשעג רעד ץפ דוס רעד עקאט טגיל אד ןוא
 עשידיי ?,יוא ןטארטעג סיפ ענייז ןבאה רעהא ןעמוקעג ראנ זיא םע רעוו .טאטש
 ־עצ ןעודעג טשינ ןענייז רעניווונייא עשידיי עריא .ןדאב־רוטלוק ןשידיי א ךיוא ,ןסאג
 שגה ,טאטש ןופ רעטנעצ ןיא טרירטנעצנאק ,רעכיז ןסעזעג עלא ןענייז ייז ,טיירפש
 טאה לוש ענייש יד .טעטשראפ עיינ ענעדיישראפ יד ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה ייז
 ־יוטאק יד יוו רעמ הליהק רעד ןופ םאר עלאנאיצאנ־ךעלטפאשלעזעג יד טצנאגרעד
 .טאטש רעד ןופ רעדנירג םעד ךרוד ןראוועג טיובעגפיוא זיא םאוו ,ערדעטאק עשיל
 לאבמיס רעד יוו ,"םאג עימעדאקא" רעד ?,יוא ןענופעג ךיז טאה׳ס םאלש םנעמעוו

 .םוטנגייא ןיא טפאשרעה ןופ

 .שטשאמאז רעשידיי רעד ןופ םקורו רעד זיא לטיפאק טנאשערעטניא רעדנוזאב א
 :ןרעפיצ עקינייא ןעגנערב רימ ןלעוו ליפשייב א יוו

 .ןדיי 2490 יוו רעמ טשינ ןעוועג שטשאמאז ןיא ןענייז 1856/7 ראי ןיא
 זיא ,ךרעב טרעדנוהראי ןט19 םעד ןופ ףוס ןזיב ,ראי 40 ךרע ןא ןופ ךשמ ןיא

 .7034 זיב ןסקאוועגסיוא לאצ רעייז

 ךאנ .ןדיי יד ןופ לאצ עטולאבא יד ןגיטשעג רדסכ זיא רעטייוו ןוא ןא ןאד ןופ
 שטשאמאז ;יא ןדיי יד ןופ לאצ יד זי.א ,1921 ראי ןיא ,המהלמ־טלעוו רעטשרע רעד
 ,ןראוועג טנאמרעד רעירפ ןיוש זיא׳ס יוו .10.265 — רעטעפש ראי ןעצ .9383 ןעוועג
 15 — 13 ןשיווצ ןעוועג המהלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ברע ןדיי יד ןופ לאצ יד זיא

 .טנזיוט
 שעד רעביא טגייטש שטשאמאז ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ םקווו רעד
 יד שירעגייטשפיוא ראג זיא ךיוא .תוליהק עשיליופ ערעדנא ןיא סקווו םעניימעגלא
 ־יימעגלא רעד טימ גנודניבראפ ןיא שטשאמאז ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ־אפ רעקיטפערק רעד זיא שיטסירעטקאראכ ראג .גנולקיווטנא רעכעלטכישעג רענ
 רעקיזאד רעד ןיא .טרעדנוהראי ןט19 שעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא שראמסיור
 ־ערגראפ זיא עשראוו ;קיכאפיירד ןסקאווענסיוא הליהק רעשטשאמאז יד זיא טייצ
 עשידיי םאד ;ןסקאוועג רעטייוו זיא ןוא 219.141 ?,יוא ןדיי 41062 ןופ ןראוועג טרעס
 ,הליהק רעניילק א ןופ ךיז טאה שזדאל ;24.280 זיב 8.588 ןופ ןסקאוועגסיוא זיא ןילבול
 ןיא טלדנאווראפ ,ןדיי 2775 יוו רעמ טשינ ׳טלייצעג 1856־57 ןראי יד ןיא טאה םאוו
 ־גאגרעד 1900 — 1887 ןראי יד זיא זיא ןוא ןליופ ןיא הליהק רעטסערג־טייווצ רעד
 עקאט טלאפ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .98.677 ןופ לאצ רענעגיטשעגפיוא רעד וצ ןעג
 .טרפב עפארייא ןיא ןוא ללכב טלעוו רעד ןיא ןדיי יד ןופ םקווו רעטסכעה רעד םיוא
 ־םיוראפ ןשיטאמעטסיש ןקיזאד םעד טיהעגפיוא ןבאה תוליהק עלא טשינ רעבא
 ־ייב םוצ) הדירי ןופ םינמיס ןזיוואב וליפא ךיז ןבאה תוליהק עקינייוו ןיא ;שראמ
 רעד ןיא טאה ןדיי 39.602 טלייצעג 1921 ראי ןיא טאה םאוו קאטסילאיב :ליפש
 ־עג ןענייז תוליהק לייט ;(39.165 טאהעג 1931 ראי ןופ גנולייצסקלאפ רעניימענלא

 .ןילבול ךיוא ייז ןשיווצ טקנופ־דנאטשליטש א וצ ןעמוק

 שאוו ןליופ ןיא תוליהק עקינעי יד ןשיווצ טנכערראפ זיא רעבא שטשאמאז
 גנולקיווטנא רעייז ןוא ןראוועג טרענעלקראפ טשינ זיא סקווו רעקיסעמלאצ רעייז
 - 1931 ןראי יד ןיא ןדיי יד ןופ לאצ יד ;אברדא .ןראוועג טמאזגנאלראפ טשינ זיא

 ■לא רעד יבגל ןראוועג טרענעלקראפ טשינ ךיוא זיא סקווו רעד זא תודע ןנאז ,1939
 ,ןגאז טשינ סע ןאק׳מ סאוו ךאז א ,רעניווונייא יד ןופ שינעטלעהדאפ רעניימעג
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 שטשאמאז סקנפ

 רעד ןיא עשרא" טימ ,תוליהק ערעדנא ךס א ןגעוו טשינ ךיו.א ,שזדאל יבגל וליפא
 .ץיפש

 .ב

 ־עגלא רעד טיזכ ןטבאלפראפ זיא שטשאמאז רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד
 ןיא ןטקנופ ךס א ןאראפ רעבא ןענייז סע .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעניימ
 זיא׳ס סארד — ןקירדסיוא יוזא ךיז ןעק׳זנ ביוא — עטכישעג "רעשיטילאפ" רעד

 -אז וצ תוכייש א טאה םאוו ,ןכאמ וצ םאזקרעמפיוא לעיצעפס םעד ףידא יאדכ

 .שטשאמ

 רע .1550 ראי ןיא ןיקסיאמאז ןאי ךרוד ןראוועג טיובעגפיוא זיא שטשאמאז
 טלדנאווראפ ןוא םעטסיס־ץוש ןקראטש ןוא ןסיורג א טימ טלגנירעגמורא ריא טאת
 .ראי 300 טריטסיזקע טאה גנוטסעפ עקיזאד יד .טאטש־גנוטסיעפ רעקראטש א ןיא

 דעקיזאד רעד ןופ גנורעטשעצ רעד ןגעוו טנאמרעד תונורכז ענייז ןיא ץרפ .ל .י
 טאטש רעטעדנירגעג־יינ רעדעי ןיא ןזייוואב ןדיי יד ךיז ןגעלפ ללכ א יוו .גנוטסעפ
 טפארק רעד טימ ןטלאהעג ךיז ייז ןבאה ןעז רעטייוו סע ןלעוו רימ יוו .ןליופ ןיא
 ־טפאשטריוו־לאיצאס םעד טלעטשעגטסעפ ןבאה םאוו ןצעזעג עשיראטסיה יד ןופ
 ־לא סעד ןופ לייט רעשינאגרא ןא ןעו־עכ בגא זיא םאוו ,טאטש רעד ןופ דמעמ ןכעל־
 ־עג רעבא זיא שטשאמאז .ןליופ ןופ םעטסיס ןכעלטפאשטריוו־לאיצאס םעניימעג
 ־ראפ טאה טאטש רעד ןופ רעיובפיוא רעד זא ,תועמשמ .ןדיי ראפ ןסאלשראפ ;עיז
 ךיוא אד ןבאה רעכיז .ןבעל ץנאג ןייז ףיוא ןדיי ןופ טראד ךיז ןצעזאב םאד ןטאב
 ןיוש ןבאה סאוו ,ןליופ ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד ןופ םימרוג עשיסאלק יד טקריוועג
 טסייוו .ןעגנוטערטסיורא עשיטימעסיטנא ןופ עיצידארט עגנאל א ךיז רעטניה טאהעג
 טאה עכריק רעשיליוטאק רעד ןופ טפאשטנייפ עכעלטפאשטריוו־זעיגילער יד זא ,םיוא
 רעד טימ ,טאטש רעד ןופ םוקפיוא ןופ תישארב םייב ,ןפארטעגנעמאזוצ טשינ ךיז

 ועוועג זיא סטכער ;(יאמ רעט3 סנטצעל) סאג רענאוואקורב רעד ייב "סענישטאפ" יד
 .סעקטיא עלייב ןרפ :סקניל ;ץנאר םהרבא ןופ טפעשעג־םימשב רעד
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 דער ן־,פ ,יובפיוא ןבעלטפאשטריוו םייב לייטגא ןשיד" םער ןופ טייקידנעדוטיונ
 ,טאטש רעד ןופ ןרעיוט יד ןדיי יד ראפ ןבאטראפ ־צ ןעכנולעג זיא םע ןוא טאטש

 •טנעה ערעייז ןיא גייצקרעוו א יו־ ןיקשיאטאז ןאי ץירפ םעד קידנבאה
 ןיא ןעזעג ןבאה סא" ,־ירגנא ןשיטיאוזעי םעד ןופ הפוקת יד ןעוועג ןאד זי.א םע
 ןבאה ןאקיטאוו ןופ גנוריפנא רעד טיט ןיא שזיצילאטאק ןופ גנוטבעפ א שטשאטאז
 ןענייז םארו ,תוהוב עשירענגעק עלא ןפטעקאב טלאדרעג עזאב רעקיזאד רעד ןופ ייז
 ןיא עיצאטראפער רעשיטנאטשעטארפ רעד טיט ןעטאזוצ ןראוועג טקראטשראפ
 טיט טליצעג ןבאה םארו ןראטקאפ ערעדנא ךאנ טקינייאראפ ךיז ןבאה ייז וצ .ירעמ
 טקעדראפ ןבאה ייז שאוו ,האגש רעבעלטפאשטריוו בילוצ ןדיי יד ןיא ןלייפ ערעייז
 ךיז טאה סאוו ףירגנא רערענאיצקאער רעקיזאד רעד .ןוויטאט "עזעיגילער" טיט
 ־רעד זיא - - טסוגיוא טנוטגיז ־*•״ רענאלעגאי ןטצעל םעד ןופ געט יד ןיא טלקיווטנא
 ־עטס גיניק ןשירעגנוא ןקראטש שעד ךרוד ןוא גיניק ןקיזאד םעד ךרוד ןראוועג טצנאג
 ןיא עבטאד עדעי טרעטשעצ טאה עילאווב עקיזאד יד .(1586 -- 1576) יראטאב ןאפ
 ייד ןעוועג זי.א .וניגיישרעד עשיטסירעטקאראכ יד .ןט3 םעד דנדמגיז ןופ ןטייצ יי
 ןופ ףוס ןופ קידנבייהנא ,טרעמעג ךיז ןבאה םאוו םילובליב־טולב יד ןופ עילאווב
 /׳גנודנעש-עיטסאה" ןגעוו שילובליב ןופ םראפ רעד ןיא ייס .- טרעדנוהראי ןט16
 שיוא ןריפ ןדיי זא ,שילובליב ןיא ןה ,"טיורב עקילייה, םאד ןקיניירטואראפ ןדיי זא
 ־שיוא ןוא טוג רעייז ןעוועכ ןענייז םילובליב עקיזאד יד .ןקעווצ עלעוטיר בילוצ ןדראט
 ־רזכא ןא ןראוועג טגדראעגנייא ןילבול ןיא זיא 1598 ר אי ןיא .טיירגעגוצ טנכערעג
 רעגנאל א וצ לאנגיס רעד ןעוועג זי.א םאוו ,לובליב־טולב א ןגעוו טפשט רעקידתוי

 .ןדיי יד ןגעק ןעגנוטערטסיורא עשיראבראב ןוא עקיטולב ןופ ייר

 .שטשאמאז ןראוועג טיובעגפיוא סע זיא הפוקת־טפאשטנייפ רעקיזאד רעד ןיא
 ראפ ןשאלשראפ ןעוועג ןענייז ןרעיוט עריא סאוו ,רעדנווו ןייק טשינ רעבירעד זיא םע
 *אז זא ,טקאפ םעד ןענעבייצראפ ►ךראד ןעט ,גגודגירג ריא ןופ תישארב םעד ןיא ןדיי
 ,ןליופ ןיא טאטש עטשרע יד טשינ ךירא ,שאנשיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא שטשאמ
 א זיא טעטש ןימ שעד ןשיווצ .שוחת רעייז ןיא ןדיי יד ןזאלעגניירא טשיג טאה םאוו
 זיא עיוואזאמ שוטנטשריפ סאד ןעוו ,1527 ראי ןופ ■;עשראוו ןעוועג טייצ עגנאל ראג
 ־עג זיא םע סאוו ןעגנוגנידאב ערעדנא ןשיווצ .ןיורק רעשיליופ רעד וצ ןענאטשעגוצ
 ןדיי זא ,ןזאלרעד טשינ שאד ןעוועג זיא ןיורק רעד וצ ןייטשוצ שייב ןראוועג טלעטש

 .ןצעזאב ןטראד ךיז ןלאז
 ןזאל םארו ןצעזעג ענרעזייא ןענייז ןצעזעג עשיראטסיה־ךעלטפאשטריוו יד רעבא
 ,האגש רעזעיגילער ןופ ןרא ןטקניטסניא ערעטצניפ ןופ וליפא ןעגניווצאב טשינ ךיז
 ־ראפ טנעקעג טשינ ןבאה טעטש עשיליופ יד זא ,טקרעמאב רעירפ ןיוש ןבאה רימ
 ־טפאשטריוו א וצ טייקכעלגעמ ןייק טאהעג טשיג ,סקווו ןוא יובפיוא רעייז ןרעסערג
 ־עדא יד ייש ,גיניק רעד ייש .טלעג ןייז ןוא דנאטש ןשידיי םעד ןא גייטשפיוא ןשעל
 ןבאה ייז ןוא תובישח עכעלטפאשטריוו עקיזאד יד טשווועג טוג רעייז ןבאה עקיל
 ־ייב רעייז ןבעג ןלאז ייז ;ןדיי יד ךרוד טייצ דצ טייצ ןופ ןפלעהוצשיורא טימאב ךיז
 .לדנאה ןוא טפאשטריוו ריא ,טפאשלעזעג רעשיטאטש רעד ןופ יובפיוא םוצ רעייטש
 יד ןופ גנאלראפ ןרא ןליוו שעד ןגעק ראנ טשינ ןאט עקאט םע ייז ןגעלפ טפא רעייז
 עשיטאטש עשידיי־טשינ יד ןופ ןעגנואימאב יד ןגעק ךיוא ראנ ןטיאוזעי ןוא םיחלג
 ןליופ ןיא ןעגנורדעגניירא ןענייז שאוו ןשטייד יד ןגעק רעדא ,םירהוס ןוא ןטנעמעלע
 ־עג טשינ גנאל שטשאמאז עשיליוטאק יד טאה רעבירעד .ןגערב עשינייהר יד ןופ
 גנולקיווטנא רעד ןיא טקיטכעראב ךיז ןבאה םאוו ,ןדיי יד ראפ טבאטראפ ןייז טגעק
 ־אב טלוב ךיז טאה םאדו ץעזעג א — ןעגנודניבראפ־םלדנאה עריא ןדא טאטש רעד ןופ

 .רעטרעדנוהראי עקידרעטעפש יד ןופ ךשמ ןיא טקיטעטש
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 ש ט ש א ט א ז סקנפ

 .טארטסיגאמ םוצ גנאגפיורא רעטכער

 ןופ טעברא עלעיצעפס א ;אראפ "סקנפ" רעזדנוא ןיא זיא ןייע ;קיזאד םער ןגעוו (3)
 .רעטייוו ןוא 67 ןסייז עז ,יקצאע׳ בקעי ר"



 שטשאמאז סקנפ

 ןר־ב לדנייש סאד ןזע־־,עג זי.א םא־,־! ,דוע רעסיורג רעד ןיא ךיז ןטלאהאב רעייז ךרוד
 .ןכרוה ןשיצאנ םעד זיב טאטש רעעידיי רעד

 ןבאה רימ יוו ,ליידו ,ןסקאוועג לענש רעייז זיא הליהק יד זא ,םירא טזייוו םע
 ןעוועג טרעדנוהראי ןט19 םעד ןופ טפלעה רעטשרע רעד זיב יז זיא ,ןעזעג רעירפ
 ןיא .הליהק עבושה א יוו טנכערעג רעבא ךיז יז טאה קיבעטשינטלעהראפ .ןיילק רעייז
 עברא דעוו ןופ ןטנעמוקאד יד ןיא טנאמרעד לאמ ןטשרע טוצ יז טרעוו ,1677 ראי
 ןופ ,עטסעפ א ןעוועג ןאד ןיוש זיא יז זא ,תודע טגאז בא יו םראפ א ןיא (4)תוצראה

 .הליהק טקנופדנאטש ןבעלטפאשטריוו
 דקאד יד ;ופ לאצ יד טרעסערגראפ רדסכ טרעוו רעטייוו ןוא ןא עטאד רעד ןופ
 ־אז ןופ ןעמאנ רעד טנאמרעד טרעוו בע ווו ,תוצראה עברא דעוו םעד ןופ ןטנעמ
 עטבישעג יד ןענרעלרעד וצ לופטרעוו רעייז זיא לאירעטאמ רעקיזאד רעד .שטשאמ
 ןבושה םעד ןיעו־, םיורא ךיוא רימ ןענרעל ןטראד ןופ .ןבעל ריא ןוא הליהק רעד ןופ
 ןיא ןעמונראפ טאה שטשאמאז סאוו ,טקנופדנאטש ןלענאיצאזינאגרא ןופ ,ץאלפ
 םאוו בצמ ןלעיצנאניפ ריא ןגעוו ;םוטנדיי ןשיליופ םעד ןופ םאר רעמאנאטיוא רעד
 רעשטשאמאז יד םאוו ,ןעגנורעייטשייב יד ןופ טקנופדנאטש םעד ןופ ךיז טריזאב
 יד ןגעוו ;םעיצוטיטסניא עמאנאטיוא יד ןופ טעשזדויב םעד ןיא ןבעכעג טאה הליהק
 ־רעד טאה העפשה רעייז באוד ,ןעוועג ןטראד ןענעז סאוו טייל־ץנאניפ ןוא םירהוס
 רעסיורג רעייז ןוא םינבר עסיורג עריא ןגעוו — ףוס םוצ ןוא ;טייוו ראג טכיירג
 םעד ןופ טייקשירעפעש רעקיטסייג רעד ןופ ןעמאר יד ןיא העפשה רעשירעיצרעד
 ןטלוב םעד ןופ ראנ אד םאד ןענאמרעד רימ .ןיד־תיב ןייז ןוא תוצרא עברא דעוו
 ןופ עטכישעג רעד וצ רענייטש־לאמ יד ןענעכייצנא םייב קילברעביא ןא יוו טקנופ
 ןנעוו ןעמוקסיוא זדנוא טעוו ןעלטיפאק עקידרעטייוו יד ןיא .שטשאמאז רעשידיי רעד

 .רעקידמיטרפ ןדייר וצ םעד
 דעד ןופ גנאגרעטנוא רעד ןעמוקעג ךיוא ז־א ןליופ ןופ גנאגרעטנוא ןטיט
 ןופ לייט רעסיורג א טימ ןעמאזוצ .ןדיי עשיליופ יד ןופ עיטאנאטיוא רעקידנעילב
 ־טםע יד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא רעבירא שטשאמאז זיא טפאשרעה־ןיורק רעד
 יד ןופ ןטאש ןרעטנוא ;ןליופ ןופ גנולייטעצ רעטירד רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעכייר
 רעטשרע רעד ןופ ךוש םעד ךאנ זיב 1816 ראי ןופ ןענופעג שטשאמאז ךיז טאה ןסור
 הפוקת־ןאעלאפאנ רעד תעב הקספה עניילק א ןערועב זיא ןשיווצ ןיא) המהלמ־טלעוו
 ־יופ ערעדנא טימ ןעמאזוצ .(םוטנטשריפ רעוועשראוו םעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןוא
 ־עג עטלפייווצראפ יד ןיא טקילייטאב ךיז ןדיי רעשטשאמאז יד ןבאה ןדיי עשיל
 ןיא לייטנא ןוויטקא םעד ןגעוו ןטנעמוקאד .טפאשרעה רעשיראצ רעד ןגעק ןעלגנאר
 ןשיליופ ןטייווצ םעד ןופ הפוקת רעד ןופ רקיע רעד זדנוא וצ ןעייגרעד שטשאמאז

 .1863 ראי ןופ דנאטשפיוא
 ןסירעגפא ןאיאר רעמעלעכ ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ שטשאמאז זיא 1912 ראי ןיא
 ןראוועג טקינייאראפ זיא ןוא ןליופ לייט ןסור יד ךרוד ןאד ןטריפוקא םעד ןופ ןראווענ
 .דנאלסור וצ — רעטסיולק םענוואלסאווארפ םעד ןופ גנוקריוו רעד טימ רקיע רעד --
 ןופ םערוטש רעד טרעקאלפעצ ךיז טאה סע ןוא טייצ ךס ןייק רעבירא טשינ זיא סע
 טרעדיילשעגניירא ךיוא זיא רעכיוו ןקיזאד םעד ןיא .המהלמ־טלעוו רעטשרע רעד
 ןיא ךאז ענעטלעז א ןעשעג זיא סע ןוא .שטשאמאז ןופ הליהק עשידיי יד ןראווענ
 ןפאלטנא ןענעז טאטש ןופ ןדיי עטלייצעג ראנ ,תוליהק עקימורא יד ןופ ץאזננעק

 ראי ויא םילשורי ןיא ;בעגעגס־ורא ,ןירעפיה יאר•"* ;ופ ',תוצרא עברא דעו סקנפ" (4)
 םעד ?.יוא קידנזייוונא ,רעטייוו ריב ןהעוו סוטעוכוא .157 ט״ז ,ט״נט• ן־ביק .1945 — ה״טית

 ."סקנפ" רוציק ;ס״כ ;צ־נאב ךיז רוקס

— 36 — 



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 רעד ןראוועג טיהעגפיוא זיא שורא יו ז א .רעייפ־המחלמ ם עד בילוצ דנאלשור ףיט ןיא
 ־טפע ץ,פ ןראוועג ןעמונראפ זיא שטשאמאז .הליהק רעצנאג רעד ןופ ןינב ןוא ןינמ
 ןבאה המחלמ רעד ןופ ףוס טייב .גנאל ףיוא טשינ רעבא ,ןלייט־רעטילימ עשיבייר
 ןיוש לאמ באד ,הנידמ רעשיליופ רעד וצ טרעקעגקירוצ ןדיי רעשטשאמאז יד ךיז
 א ןעוועג שיטקאפ זיא םאוו .קילבופער א וצ ראנ ןיורק רעשיליופ רעד וצ טשינ
 סע .רעציזאב־דרע עסיורג יד ;ופ דנאבראפ ןטימ ןעמאזוצ זיקסדוסליפ ןופ רוטאטקיד
 ןיא -י טעוועדליוועג ןבאה שאוו ,סמערוטש יד זא ,ןענעבייצראפ וצ יאדב ךיוא זיא
 ־שיוא טשינ ןבאה ,המהלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ טאטלוזער ןיא עפארייא־הרזמ
 ־ראפ ךיז טאה םאור ,יימרא רעמיור רעד ןופ עווישנעפא יד :שטשאמאז ןטימעי
 ־רעד זיא ןוא — עיצולאווער רעשיסור רעד ןופ רעקאלפפיוא םעד ךרוד — טיירפש
 ןופ טאטשראפ רעד זיב טביירגרעד טאה ,דרע רעשיליופ רעד וצ זיב ךיוא ןעגנאג
 טירטקירוצ רעד .טאטש רעד ־יוא ןלאפעג ןענעז ןליוק־ןטאמראה יד ,שטשאמאז

 .שטשאמאז ןופ טירטקירוצ םעד ןעוועג שרוג ךיוא טאה עשראוו ןופ

 שאוו ,טרעדנוהראי ןט19 ןוא ןט18 ןופ ןעגנוגעוואב־רוטלוק ןיא עזעינילער יד
 רענעי ןיא ןדיי יד ןופ עטבישענ רעד ןופ דליב עשיראטשיה םאד טנבייצנעקעג ןבאה
 ־ער ןוא םינבר עריא .שטשאמאז ןופ שאנ עשידיי יד ןטימעגשיוא טשינ ןבאה ,טייצ
 רעד םורא חוכיוו שעד ןיא לייטנא ןוויטקא ראכ א ןעמונענ ןבאה שיגיהנמ עזעיגיל
 ו-׳נארפ בקעי ןופ עטקעש רעד ן.ועק ןעגנוגלאפראפ יד ןיא ןוא גנונעוואב־יבצ־יתביש
 טאה םאוו העפשה רעשיטשימ רעד ןטימעגשיוא טשינ ךיוא ןבאה לייט ;עילאדאפ ןופ
 "שיוא ךיויא גנונעפאה עישידיי יד ןטכיולאב טפול רעטריזירטקעלע רעד ןיא ןצילב יוו

 ־לעב" מפ -נוקרידד רעד ראפ ץאלפ רעכעלנעמ א ןראוועג ןבעגענ זיא שע ןוא גנוזייל
 .תודישה ראפ .ועדו שעד ןטארטעגשיוא ןבאה שאוו ,"שמש

 שעד ןיא ןראוועכ ןניוצענניירא טשינ ללשב זיא שטשאמאז עשידיי יד" םגה
 "רעה יד טפאבראפ הרושב עקיזאד יד ןגעווטסעדנופ טאה ,םארטש ןשידישח ןקראטש

 ףיוא טקוקעג טשינ — ןעמונעגנא ייז ייב ךיז ןוא ןדיי רעשטשאמאז לייט א ןופ רעצ
 ןטימ ,קראטש ןעוועג זיא סאוו ,דצ "ןשידגנתמ" שעד ןופ טפאשטנייפ רענעפא רעד

 4*יפש רעד ןיא בר ןשיטאטש
 י! ,ןרפ ת! !ע טגאז םע יוו ,שטשיאמאז זיא הלכשה רעיד ןופ ןעמוקפיוא ןטימ

 ׳רענילבו; ןויצ ןב ןופ ןטפעשעג יד ןוא טו,־ונרעה ןופ יירעקורד יד ןעוועג זיא אד ."קעניר" ןופ לייט־םורד
 .(שטשאמאז ןיא הבישי,ד־שאר רענעזעוועג) ןאק ריאמ עשטיא ,(רעטסעווש םעצרפ) ןייטשדלאג עיסעה
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 וי- !1-י-

 ןעטוקעגסיורא זיא סאו ,רייא,־ יטראנגייא ןא טיט ,גנוגעוואב רעקיזאד רעד
 ריט .עטבישעג רעדנוזאב ריא
 ע רעד ןלייצרעד רעדנוזאב ןוא

 תופוקז־, ייוויצ עקיזאד יד וצ ןרעקטוא ךאנ ךיז ןיעו
 די־יא רעדעי .- ןטייקכעלנעזרעפ עבושה יד ןגעוו ר,־
 ןיוש ןטלאה רימ זא ןוא .ןבענעגסיורא ךיז ןופ טאה שטשאטאז םאוו - טיבעג ןייז
 ־אב רעלאנאיצאנ רעד ןופ לייטנא ןבושה רעייז םעד ןרעוו טנבייצראפ ךראד ,ייברעד
 ־סנכוי יד ,גנואיצרעד עשואערבעה יד ,טאטש רעשידיי רעד ;ופ ןבעל טעד ןיא גנוגעוו
 גנוכעוואב יד ךירא .לארשי־ץרא ןדנטעברא םעד ןופ סיצוביק־הרשכה ןוא .ונוגעוואב

 .רעטעברא עשיריי יד ןופ ;נוגעוואב יד —י "דנוב" ןופ

 ןשיליופ ןצנאג ןטיט ןעטאזוצ ,ןדיי רעשטשאטאז יד ןבאה ראי סס רעפעגטוא
 ."קילבופער רעשיליופ רעיירפ" רעד ןופ טפול רעקידנקיטש רעד ןיא טבעלעג ,םוטנדיי
 ךעד ןיא ןרא עפארייא ןיא ־ירגנא ןשינאטוועט סעד ןופ ביוהנא ןיא ,נ!)39 ראי ריא

 .ןיא זיא הטהלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ טייצ עצרוק א .ןלאפעג טאטש יד זיא ,טלעוו
 ־יד רעשיכיירטסע ןא ןופ עירעטנאפגיא ןוא גנולייטפא־ןקנאט א ןעמוקעגניירא טאטש
 ךיוא ןבאה ייז סאוו ןעוועכ זרא אדבוע עטשרע רעייז .רעטיליט ןשיצאנ םעד ןופ עיזיו!
 ־ייו־טאטש ןרעביא ,םערוט־טאטש ןביוה ןפיוא ןגיוצעגפיוא ןפוא ןבעלרעייפ רעייז א
 רעטסקידעבעל רעד ןעוועג זיא סאוו ',ןיאלפ ןקיזאד םעד ףיוא .ןאפ־ץיירקנקאה יד ,רעג
 ־אז רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןלעיצרעטאק ןוא ןבעלטפאשלעזעג טעד ןופ רעדא־טולב
 רעד זיב ,טייצ ךאוו ןייא .ןיד־רזג רעטצעל רעד ןראוועג ןגארטעגסיורא זיא ,שטשאמ
 רעטנוא ןענופעג שטשאטאז ךיז טאה ןצינערג־עיצאקראטעד יד ןופ גנולעטשטסעפ

 .טפאשרעה רעשיסור רעד

 ו>- עיז ןעגנולייטפא־עיצאפוקא עשירעטיליט עשטייד עטשרע יד ךאנ

 זיא םע ןוא טווורפעי ןבאה ןדיי ענלצנייא .אפאטשעג ןוא ס״ס רעד ןופ הלבח־יבאלט יד
 ,לייט .ןדיןפ רענעמונראפ רעד ןופ ענאז רעשיסור רעד וצ ןייגוצרעבירא ןעגנולעג ייז
 ,טרעקעגקירוצ ךיז ןבאה לייט ;דנאלפור ןטייוו ןיא טרעדנאוועגקעווא ןבאה ייז ןופ
 ללבב .טאטש רעייז ןיא ןעטוקעג ןוא לייט ;שיצאנ םעד ןיא ,טייקיטכיזצרוק בילוצ
 רעקיזאד רעד ןגעוו .טרא ריא ךיוא ןבילבעג הדע עשידיי רעשטשאטאז יד זיא רעבא
 טאה טאטש יד .ןליופ ןופ ןדיי עלא ןופ דוס רעלופנייפ רעד טבעווש הפוקת־רעדיוש
 דצנייא טראד ידב ,טצונאב ךיז ןבאה םיצאנ יד סאוו ,טיבעג םענעי ןיא ןענופעג ךיז
 עריא סאוו ,אפוג ןילבול ןופ טייוו טשינ ;ןדיי יד ןופ עיצארטנעצנאק יד ןענעדרא
 .ןטעטילאיטסעב עשיצאנ יד ןופ טייק רעד ןיא ךירא רבד־טש א ןעוועג ןענייז ןקערש

 ייז .גנוק־ליטראפ רעד וצ עטשרע יד ןעו־עג ,סיוא טזייוו ,ןענייז ןדיי רעשטשאמאז יד
 ־ןשטנעט ןופ ־ינבעט "רעכעלטפאשנסיוו" רעד וצ "היבז" יד טאהעג טשינ ןבאה עלא
 ,ןליופ ןופ טבארפ־רוטאנ רעד ןיא ,טאטש רעד סורא רעדלעוו יד ןיא ;גנוטביגראפ

 .ןראוועג ןסאשעגסיוא םיחצור יד ךרוד ייז ןענייז
 ,רבק ןסיורג א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ הליהק עשידיי עקיטכארפ א זיא יוזא
 ־ארייא ןצנאג םעד ןופ ,סוטנדיי ןשיליופ ןופ ןברוה סעד ןיא גראב ןטרעטשעצ א ;יא
 ־עג רזוג טאה עטכישעג יד םאוו ,ףוס ןקיטליגטגא ןטיט ןעמאזוצ .םוטנדיי ןשיאעפ
 ־אז ןופ הליהק רעד ראפ עדנע יד ןעטוקעג ךיוא זיא םוטנדיי ןשיליופ ןפיוא ןעוו
 טפירשפיוא ןא ראנ ךשטה םוש ןייק אטשינ זיא םיא ךאנ סאוו ךוס א שמשאכ

 ,לאמקנעד םענרענייטש א ךיוא
 ־אז יד ;ופ םיטש יד טקיטשרעד טשינ טאה רעדלעוו י־ ןיא תוטיחש יד רעבא
 םוצ ןביוהעגפיוא ךיז טאה ,טפטעקעג טאה םוטנדיי עשיליופ סאד .ןדיי רעשטשאט
 ־ךטאק םעד ,טייהשטגעט רעצנאג רעד ,טלעוו רעראג רעד ןזיוואב ןוא דנאטשפיוא
 ־בישי;.־ רעבעלשטנעט רעד ןיא עטסבעלרעדנווו יד ,הטהלט רעקילייה א ןופ ליפשייב
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 ,ערעדנא ךס א ןרא קאטסילאיב ,ענדידד ,עשראוו ןרפ םאטעג יד ןעררעג ןענייז סאד .עט

 לעווש ןפירא — םירבק יד ןיא דנאטשפירא ןרפ רעדנורר םעד ןביוהעגפיוא ןבאה םאור
 זנשיג זיא׳ס ןוא ןעגנאהעג ייז רעביא ןיוש זיא םוקמוא ןרפ דרעו רש רעד ןעוו ,טיוט ןופ
 -אד •ד ןשיר־צ זא ,ךעלריטאג ןוא ךעלדנעטשראפ זיא םע ןוא .גנונירטנא ןייק ןעוועג

 ,שטשאטאז רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד טלעפעג טשינ ןבאה רעפמעק עשידלעה עקיז

 .אטע.ו רעוועשראוו ןופ ןרעיומ יד ייב ןלאפעג ןענייז םאור

 םעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיונוצ ךיז טלאפ הליהק רעשטשאטאז רעד ןופ בייהנא רעד
 דעוו" םעד ןופ טפאשרעה יד .ןליופ ןיא עיזנאנאטיוא רעשידיי רעד ןופ גייטשפיוא
 גנואיצרעד ןוא טבירעג ןופ טיבעג ןפיוא טקיטסעפעגנייא ךיז טאה "תוצרא עברא
 ןופ ,רצוא ןראפ ייס ,ןטיונ ענייז ראפ ייס.ןרעייטש ענייז טגיילעגפיורא טאה ןוא
 ןלייטנייא םאד .גנולייטראפ רעשהכולט רעוויטארטסינימדא ןא טיול —- הכולמ רעד
 ־דא רעד ץוח ,ןליצ ענעדיישראפ וצ טנידעג טאה ןזיירק ןיא ,ןטיבעג ןיא דגאל םאד
 ןזעוועג ךיוא זיא גנולייטנייא רעקיזאד רעד טיול .ןעגנולאצ־רעייטש יד ןופ עיצאזיגאג

 .םניד־תיב עיא־יטנעצ 'ד ןיא ןוא םידעוו יד ןיא טפאשרעייטשראפ יד

 םאר יד ןיוש זיא הליהק עכאווש ןוא עניילק א ןעוועג ךאנ זיא שטשאמאז ןעוו
 ־אז .עטריזילאטסירקעגסיוא ןוא עטסעפ א ןעוועג עיצאזינאגרא רעמאנאטיוא רעד ןופ
 םוצ ןפאלשעגנא ןעוועכ ־יא יז ןוא קידנעטשטסבלעז ןייז טנעקעג טשינ טאה שטשאמ
 עטסקיטביוו ייווצ עקיזא־ ןופ ןעמאנ ןפיוא ןפורעכ ךיז טאה םאוו ,זלעב־םעלעכ טנגעג
 ןשיווע 30 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא שטשאמאז הליהק יד .זיירק ןקיזאד ןיא תוליהק

 .תוליהק עלארטנעצ עטנאמרעד יד

 ־טייווצ א ןופ בצמ םעד ןיא ןענופעג שטשאמאז ךיז טאה גנאל טשינ רעבא
 רעירפ ןיוש ןבאה רימ .דעוו ןופ םאר רעלענאיצאזינאגרא רעד ןיא. הליהק רעקיגנאר
 .תובישה עלעיצנאניפ ןוא עכעלטפאשטריוו טכיירגרעד יז טאה לענש ראג זא ,ןעזעג

 ,טייקיגנעהפאמוא יד ןרימאלקארפ םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טאה ךאז עקיזאד יד

 רעלענאיצאזינאגרא רעד ןיא הליהק רעשטשאמאז ןופ ,טקנופדנאטש ןלעיצנאניפ ןופ
 ןוא לילג רעזלעב־םעלעכ םעד ןופ טלייטעגפא ךיז טאה יז .עימאנאטיוא רעד ןופ םאר
 ךס א טרירטנעצנאק ךיז ןבאה׳ס עכלעוו םורא ,(לילג) זיירק א וצ ןראוועג ןיילא זיא
 א ןופ ךלמה־ךרד ןפיוא ךיורא הליהק רעשטשאמאז יד זיא יוזא ;טעטש־רעטכעט

 * .רעטנעצ ןשידיי ןסיורג

 ־וצטסעפ רעווש זיא טירש רעטשרע רעקיזאד רעד ןלאפעגסיוא זיא םע ןעוו
 ןראי עטשרע יד ןדא ןעשעג ןיוש זיא םאד זא ,רעכיז יוו טעמכ זיא׳ס רעבא ;ןלעטש
 תא לילג א ןופ תוליהק יד ןופ עיצאזיגאגרא עלעיצנאניפ יד .טרעדנוהראי ןט18 ןופ
 ,לילג ןופ גנולייטעצ רעד תעב ,טכייל ןעוועג טשינ זיא׳ס ןוא עטסעפ ראג א ןעוועג

 רעזלעב־םעלעכ םעד ןשיווצ ןעגנובייר ןא ךיז ןבייח םע .ןעמעלבארפ עלא ןזייל וצ
 ־ומכיס עקיזאד יד .ןראי רעקילדנעצ ןגיוצעג ךיז ןבאה םאוו רעשטשאמאז ןטימ לילג
 דעוו םעד ןופ ןיד־תיב ןטשרעביוא םעד זיב ןעגנאגרעד טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז םיכ

 .תוצרא עברא

 טגעלפ לאמ ןייא טינ .תובוח יד ןלאצאב ןגעוו ןעוועג זיא םעלבארפ עטשרע םאד
 ןופ ןטיונ יד ראפ תואוולה־טלעג ןכאמ וצ ןעגנוווצעג ןייז תוליהק ןופ טפאשרעפרעק א
 ־יישראפ ןיא ןגראב ןעמ טגעלפ טלעג םאד .ןטלאטשנא עריא ןוא עיצאזינאגרא רעד
 זסינעג ןגעלפ עלא יוו טקגופ .עקילעדא עשיליופ ייב ךיוא ייז ןשיווצ ,ןלאווק עגעד
 םעד ןגארט טפראדעג עיצאזינאגרא רעד ןופ לייט רעדעי ךיוא טאה האוולה רעד ןופ
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 תעב) טאה זיירק רעזלעב־םעלעכ רעד .בוח םער ןלאצאב ןופ ןתובייחתה יד ןופ ךאי
 ןופ עמוש א יקסנעלוא ןקילעדא םייב טגראבעג (םיא וצ טרעהעג ךאנ טאה שטשאמאז
 תא זיירק ןקיזאד םעד ןופ טלייטעגפא ךיז טאה שטשאמאז ןעוו .ןדליג עשיליופ 4.000
 .שטשאמאז !ףיוא ןלאפעגשיוא זיא םאוו ,בוח ןופ לייט ןבילוצ תקולהמ א ןבארבעגשיוא
 ־ענ טכארבעג טשינ זיא רע זיב טליטשעגנייא טשינ ךיז טאה ךוסכים רעקיזאד רעד

 ־אי ןיא דעוו ןופ עיסעס רעד ףיוא .תוצרא עברא דעוו םעד ןופ !יד־תיב ןראפ ןראוו
 זףראד שטשאמאז :לייטרוא רעד ןראוועג ןגארטעגסיורא זיא ,1711 ראי ןיא ,וואלבאר
 ךיז טזייוו םע .(5) לטירד ייווצ דצ רעטייווצ רעד ןוא עמוס רעד ןופ לטירד א ןלאצאב
 תקולחמ יד זא ,ןראוועג טריפעגשיוא טשינ זיא קשפ רעקיזאד רעד זא ,שיורא רעבא
 רעד טז$ה ,1723 ראי ןיא ,רעטעפש ראי 12 טימ טשרע לייוו ,ןטלאהעגנא ךאנ טאה
 -קשפ ןקידרעירפ שעד טקיטעטשאב לאמא ךאנ ,לאוועשטיר ןיא עישעש ןייז ףיוא דעוו

 •(6) ןיד
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 , ס / 0.
 ,'"'׳•••••י ר^יי־

 א^טדביל^ % "
 ,ס ^ ס 1 אנשטגעל £

 * '־־

 3 *לאפא ׳] ׳ א גלעח© \ ןילבול "
 לרט *ףוסעזיי י־ך, _

 ס יווארסיא*.0 0 יוואחיב , י?־

 "תוליהק עשת,׳ זיירק רעד טימ רעד ןיא ."תוצרא עברא דעוו" ןופ עיראטירעט רעד ןופ לייט א ןופ עפאלנ
 .שטשאמאז וצ טרעהעג ןבאה סאוו ,תוליהק ןיינ יד

 (•י)
(6) 

 .269 ט י יז ,ג׳לקת
 .293 טייז ׳צ"קת
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 ־עג רעדנא ןא ףיוא ןבארבעגשיוא זיא תקולחמ ענעגיוצראפ ןוא עטשנרע רעמ א
 ןעגכואיצאב יד ןיא דליב רערעראלק רעמ א ןיא קעווא זדנוא טלעטש םאד ןוא טיב
 ןדפ ןוא טייז ןייא ןופ לילג רעזלעב־שעלעכ ןקידרעירפ ןופ תוליהק עקירעביא יד ןשיווצ

 .רעטייווצ רעד ןופ הליהק רעשטשאמאז ,רעקידנגייטשפיוא־רדשכ ,רעד

 זיא ןעגאיאר ןוא ןזיירק ־ייא גנולייטראפ יד זא ,ןזיוועגנא רעירפ ןיוש ןבאה רימ
 ־דויב ןלארטנעצ א טיול .ןרעייטש יד ןופ שוזנעצ ןלעיצנאניפ ןבילוצ רקיעב ןעוועג
 עכעלרעניא יד ראפ םעמוש ךיוא ןיירא ןרעייטש עשהבולמ יד ץוח ןענייז׳ש ווו ,טעשז
 רעלארטנעצ רעד טגעלפ ,עיצאזינאגרא רעמאנאטיוא רעד ןופ טאראפא םעד ןופ ןטיונ
 ־איאר ןוא םילילג ערעדנוזאב יד ףיוא םימוכש־טלעג ענעדיישראפ ןגיילפיורא דעוו
 ןופ לאצ רעד וצ קיגנעהפא ןעוועג ,קפש ןא ,זיא עמוש רעד ןופ םיורג יד ביוא .ןענ
 רעד וצ ךיילג ןעוועג ןצגאגניא ראג טשינ רעבא רע זיא ,זיירק םעגעבעגעג ןיא ןדיי יד
 .ןעמאנסיוא ןיא םיטרפ עגעדיישראפ טימ טנפערעג ךיז טאה ןעמ .לאצ רעקיזאד

 רעבלעז רעד ןעוועג זיא שאוו רעייטשפאק רעד ןעוועג זיא םעד ןופ ןעמונעגסיורא)
 טגעלפ (תוליהק רעדא) הליהק עלארטנעצ יד .(שפנ ןשידיי ןדעי ראפ טעטכילפראפ
 ־יעט יד ןופ ןדיי יד ןופ ךיוא ראנ ןדיי עריא ייב ראנ טישיג ןרעייטש־טלעג יד ןענאמ
 יז סאוו ,גנונעדרא רעבעלרעניא רעד טיול ,ןאיאר רעדא לילג ריא ןופ תוליהק־רעט

 .זיירק ןראפ טלעטשעגעיא טאה

 ערעגעלק ךש א ןופ ןעלמאזפיונוצ םושש םעד טגעלפ לילג רעזלעב־םעלעכ רעד
 ללכה־תבוט םעד ראפ זא ,ןענופעגשיוא טאה דעוו רעלארטנעצ רעד ןעוו .תוליהק
 ־בלעז הליהק רעקיזאד רעד ןבאמ ןוא לילג ןקיזאד ןופ שטשאמאז ןלייטפא ןעמ ךראד
 ראפ טרעדאפעג ךיוא הליהק עקיזאד יד טאה ,ןצגאניפ ןופ טביזניה רעד ןיא קידנעטש
 .ןרעייטש עקיטיונ יד ןופ לייט א ןעמעג ןענעק ייז ייב לאז יז ,תוליהק־״רעטכעט" ריז

 יד ןכלעוו ןופ ,לילג םעד ןוא שטשאמאז ןשיווצ ןעמוקעגפיוא זיא םאוו תקולחמ יד
 דצ רעדעי םאוו ךאי ןרעווש ןבילוצ המחלמ א ןעוועג זיא ,טלייטעגפא ךיז טאה הליהק
 ןעוועג קיגנעהפא ךאד זיא תקולחמ רעקיזאד רעד ןופ גגאגשיוא ןופ .ןגארטעג טאה

 .ןגארטסיוא ןפראד טעוו םידדצ יד ןופ רעדעי םאוו אשמ רעלעיצנאניפ רעד ןגעדו
 ןא ראי ןטשרע ןופ ןיוש ןבארבעגסיוא זיא תקולחמ יד זא ,ןעמעננא ףראד ןעמ
 ־ינאגרא עלעיצנאניפ עטלייטעגפא ןא יוו ןראוועג טרימאלקארפ זיא שטשאמאז טניז
 /יאי קיסיירד ייב ןגיוצעג ךיז טאה תקולחמ יד .ךעלריטאנ שיוא םע טעז יוזא .עיצאז
 ןיד־קשפ א יוו ןעמוקעג זיא שאוו ,שימארפמאק א ךרוד ןראוועג יז זיא טזיילעג ןוא
 שאוי ,טנעמוקאד רעקיטביוו רעייז א טיהעגפא עקאט ןיז טאה שע .טכירעג ןכיוה ןופ
 ןופ םיטרפ עטנאשערעטגיא ייר עצנאג א "יוא ןלעטשוצפא ךיז ךעלגעמ זדנוא טבאמ
 שעד ןופ גנוטלאווראפ ןוא ןעגנואיצאב עקיטייזעעק ,עיצאזינאגרא רעכעלרעניא רעד

 :םיטרפ עקידרעטייוו יד ךיז רימ ןשיוורעד טנעמוקאד ןקיזאד שעד ןופ .דעוו ןלארטנעצ

 ־םיזרא וואלשאראי ןיא דעוו ןופ עיסעש רעד ףיוא זיא ,1731. רעבמעו־אנ ןט10 םעד (7)
 ןפראד לילג רעשטשאמאז םעד ןיא ;הרשפ רעד ןופ ןיד־קשפ רעד ןראוועג ןגארטעג
 ־:ארפ ,ייראגליב ,וועשטשאד :ןופ תוליהק יד ןרעוו טנבערעגניירא ןא עטאד רעד ןופ
 .ץעשזאכילדאמ ,עקאסיוו־וועיקלושז ,עוואדאווזאר־אנאלוא ,דארבאנסארק ,לאפאק
 ־עגראפ רעד ןוא זיירק רעזלעב־םעלעב ןראפ ןראוועג טכאמעג זיא^שאוו ןדאש"רע־
 לילג םייב ןענייז שע לייוו ,רעניילק ןייק ןעוועג טשינ זיא תואצוה ןופ ךאי רעטרעש
 טאה שטשאמאז .שיא וצ טרעהעג ןבאה טאוו תוליהק ייר א ןראוועג ןעמונעגקעווא
 ־רעי גנוקידעשטנא לילג רעזלעב־םעלעב םעד ןלאצ וצ ןעוועג בייחתמ רעבירעד ך־:

 .ןדליג עשיליופ 5.800 טבאמעגשיוא ןבאה שאוו ,ןעניראלפ 2.000 ףעל

 .318 טייז ,ו״כרת ןמיס ,"סקנפ״ (7)
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 ז״א יז יוו אזא ןבילבעג שטשאמאז ןופ םאר עלענאיצאזינאגרא יד זיא ללכ א יוו
 טזיילעגפיוא זיא םע זיב ןראוועג ןטלאהעגפיוא זיא ןוא ןראוועג טלעטשעגטסעפ ןאד
 ןענייז עיצאדיווקיל רעד ראפ טייצ עצרוק א ראנ .תוצרא עברא דעוו רעד ןראוועג
 תעב ןעוו םיזירק ןלעיצנאניפ םעד בילוצ תועטשמ ,ןעגנורעדנע עניילק ןעמוקעגראפ
 ־רא רעד וצ רעבירא ייראגליב ןוא ץעשזאבילדאמ ןענייז 1764 ראי ןופ גנולייצ רעד

 (8).לילג רענילבול ןופ םאר רעלענאיצאזינאג
 ־ארפ יד טלדנאהאב טאה םאוו ,עיסימאק עלעיצעפס א ןסעזעג זיא 1765 ראי ןיא
 ־אב ןשוריפב א ןופ ךמס ןפיוא ,ןליופ ןיא םידעוו עשידיי יד ןזאלרעדנאנופ ןגעוו עג
 ןופ תובוה־רעייטש ןופ המישר א ןבילבעג זדנוא זיא טייצ רענעי ןופ .םייס ןופ םולש
 ןוא תול-הק עטנאמרעד יד ןשיווצ .תובישח רעמיורג ראג ןופ עטסיל א ,(9) תוליהק יד
 — תולרדק־״רעטכעט״ עריא טימ שטשאמאז ןוא זלעב־םעלעכ ןרירוגיפ המישר רעד

 רעקיזאד רעד ןיא .ןטפאשרעפרעק ערעדנוזאב ייווצ יוו ״״׳ אקסיאמאז איצאנידרוא
 יד ןשיווצ ןופ לאצ עטסנעלק יד ,ןדיי 10.196 ןעוועג ןענייז "אקסיאמאז איצאנידרא״
 יד ןופ יאצ עניימעכלא יד .תוליהק ערעדנא ,טנעמוקאד ןקיזאד ןיא ,עטנאמרעד ןטראד
 איצאנידרא" רעד ןופ ןדיי יד .רעלאצ־רעייטש 385.579 ןעוועג זיא םילילג עלא ןיא ןדיי
 ־לא םעד ןופ ןדליג עשיליופ 50.708 ןופ עמופ יד ןעוועג קידלוש ןענייז "אקסיאמאז
 רעסערג ךכ א ןכב זיא בוח ןופ טנעצארפ רעד .ןדליג 2.314.350 ןופ בוח םעניימעג
 ־ידרא" רעד ןופ בוח רעד עקאט זיא ןיימעגלא ןיא .ןדיי יד ןופ טנעצארפ רעד יוו
 םעד ןופ ץוח ,םילילג ערעדנא יד ןופ תובוח יד ןופ רעסערג ןעוועג "אקסיאמאז עיצאנ
 ןופ בוח א טמוקעג ןדיי 21.499 ענייז ףיוא טאה לילג רעקיזאד רעד .רעזלעב־םעלעכ
 טמוק שטשאמאז םארו בוח א ןאראפ ךיוא זיא טנעמוקאד םענעי ןיא .ןדליג 126.918
 ־לעב־םעלעב רעד) ןדליג 4.531 ןופ עמוש א - ■ תוצרא עברא ןופ דעוו ןלארטנעצ םעד

 .(ןדליג 9.555 - - רעטנעצ םעד ןעוועג קידלוש ןאד זיא לילג רעז

 ןיא רקיע רעד ,ןליצ ערעדנא ןופ טרפ ןיא זא ,ןענאמרעד אד רעבא ןפראד רימ
 ־ינאגרא רעמאנאטיוא רעד ןופ ןטלאטשנא יד ןיא ץנאטנעזערפער ןופ טכיזגיה רעד
 .טפאשרעפרעק עשינאנרא ןייא ןבילבעג זלעב־םעלעכ ןוא שטשאמאז ןענייז עיצאז

 דאנ ךיז ןלע־־ רימ .ראלק טשינ אד ןענייז ןטקנופ ייר א זא ,ןענעקרענא ףראד ןעמ
 יד ןיא ,טריטסיזקע טאה םע זא ,טסווואב זי.א׳ם .ןטנעמאמ ערעכיז ףיוא ןלעטשפא
 "תוליהק עשת" ןעמאג ןטימ טפאשרעפרעק א ,תוצרא עברא דעוו םעד ןופ ןעמאר

 (ב ,(ענוועביל) לימאבול (א :תוליהק עקידרעטייוו יד טרעהעג ןיחא ןבאה םע (10)

 (ט ,ץעיוועשיט (ח ,לאקאס (ז ,שראוו (ו ,עוואיניש (ה ,ץישעלא (ד ,זלעב (ג ,םעלעכ

 .שטשאמאז
 טפאשרעפרעק רעק־זאד רעד ןיא טליפשעג שטשאמאז טאה לאר א ראפ סאוו
 זיא טייצ רעטמיטשאב א ןיא זא ,טסווואב ראג זדנוא זיא םע ?"תוליהק ןיינ" יד ןופ
 ־רקאד א ןופ ךיז רימ ןפיוורעד םאד .תוליהק ןיינ יד ןופ שארכ ןענאטשעג שטשאמאז

 ןשידיי ן־א תקולחמ רעסיורג רעד ןופ טייצ א ןעוועג זיא םע .(11) 1753 ראי ןופ טנעמ
 רעד ןגעוו חוכיוו רעשיורג רעד טרעקאלפעצ ךיז טאה רעגאל ןשינבר ןיא ןעוו ,ללכ

 .קיניכצ יתבש א זיא רע זא ,ץושעכייא ןתנוי ׳ד ןגעק גנוקידלושאכ
 ־שוחי א ןופ ןעוועג ז־א םאוו ,קחצי בר רעד ןענופעג שטשאמאז ןיא ךיז טאה ןאד
 רעגרעבמעל רעד ןופ ןיד־תיב־בא רעד םייה־השמ ׳ר ןופ ןוז רעד ,(12) החפשמ רעקיד

 .3 גנוקרעמאב ,ןטראד ,"סקנפ״ (8)
 .443 סייז ,ד״לתת ןמיס ,"סקנפ״ (9)

 .555 טייז ,"תולהק עשת״ — סקעדניא — "סקנפ״ (10)
 .395 391 ;טייז ,ב״כשת ןמיס -- "סקנפ״ (11)

 .1 גנוקרעמאב ,393 טייז ,ןטראד ,"סקנפ״ (12)
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 ת״״א י;ברא -ך ן־,פ סנרפ רעקידנריפנא ,רענילבול םהרבא ׳ר ןיפ שעדייא ןוא הליהק

 שרה ןיא״ןיירא טגייל םאוו ,ארוק־לוק א ןזאלעגסיורא םינבר יד ןבאה 1753 ראי ןיא:
 -עכ ןטפירשרעטנוא יד ןופ ץיפש ןיא .ןצישעבייא ןתנוי ׳ר ;דשיולראפ טעוו םאוו ןדעי

 :רעד־רעירפ -/ 1 וי פ ןעשאנ רעד ךיז טניפ

 ;*ידלי

 ךאנ ךיילג ןוא ןילבול ןופ םהרבא ׳ר ןטנא!
 ק״קב הנוחה רהצי ןטקה" - טרא ןבושח רעייז שעד >ףיוא זדנוא טגאז םאוו — שיא.

 ."תוליהק עשתמד שאר ׳ץשומז

 ןלארטנעצ ןופ גנוציז א ןעשוקעגראפ וואלסאראי ןיא זיא ראי םענעי ןיא
 1 ןטוקה״ :"תוליהק ןיינ יד ןופ רענעבילקעגסיוא ןא״ יוו ןעוועג ךיוא זיא טראד:

 טש־נ טאה ךאז עקיזאד יד זא ,רעייז ךיז ןרעדנווו ריזנ ןוא ."אמלעח ק״קב (הנ)וה.
 עקאט ןעניפעג ריש ןוא טפאשרעייטשראפ רעשטשאשאז רעדנוזאב א ןטישעגסיוא.
 ןמאנו) י״בדנו עיצינידרוא לילגזנ ררובש /ץשומזמ ןהכה םהרבא (ןט)קה" ךיוא ןטראד
 זא ןייז ךיוא ןאק סע (13) .שהרבא תיב רפס לעב (תוצרא ׳ד־) א״דד (לארשי תיבד
 רעשטשאשאז יד טאוו ץאלפ ןבושה שעד ןגעוו ןזייוו זדנוא הקאד טקאפ רעקיזאד רעד

 .טייצ רענעי ןיא ןעשונראפ טאה הליהק

 ןפורעג זיא סורא טייצ רעסיוועג א ןיא .ךירה ראג ףיורא שטשאשאז זיא ףופ שוצ
 ־גאניפ בילוצ טשינ ןוא רעטקאראב ןוויטאטנעזערפער ןופ) לילג רעצנאג רעד ןראוועג

 ,>שאזוצ שטשאשאז ןוא שעלעב ןעשאנ ןטיש (שינינע עלעיצ
 1 !*יי 1/1-ו

 '11 שעד טאטשנא ייייי

 ־עפייצאב יד ןיוש ריש ןעניפעג "זלעב־םעלעכ" רעביא רדסב ךיז טרזה סאוו ,ןישרעט■
 ׳,פ ;ס א וצ ןענ

 ןענייז רעטעפו

 ןראוון
 ייי־רג ןופ תונידש יד ןופ עטשטלע ־,ןליופ־ש
 ־אז־שלעב לילג" ןופ רענייא ןוא עשייר
 ־עד 7 ראנ ןראוועג טקישעג עיסעס רעד

 לילג שעד ןופ הנידש רעד

 1762 ראי ןיא ."שטשאמאזדבעלעכ״ גנוג

 ןופ ןענאטשאב ןענייז ייז ,ןטאגעלעד ןעצ
 הליהק רעד ןופ 1 ;ןליופ ןיילק ןופ 4

 ראי ייווצ (14)״שטשאש
 ןופ 3 :ןעוועג םע ןעגייז ,ןטאגעל

 .(15)שטשאשאז־שלעכ לילג ןופ 1 ןוא

 רעד ןופ ןוז יד .גנולקערבעצ רעד ןופ לעווש ןפיוא ןעוועג ןיוש זיא םאד רעבא
 שידעוו יד .ןייגראפ שייב ןטלאהעג טאה ןליופ ןיא עישאשאטיוא רעשידיי רעקיטכארפ־
 ןעמוקעגנא זיא לעווש ןפיוא ןוא ןראוועג טזיילעגפיוא שעד ךאנ טייצ עצרוק א ןענייז
 ךירא ןבאה ןלאפעגפארא ריא ףיוא ןענייז םאור פעלק יד .ןליופ ןופ טייצ־גנולאפעצ יד.
 ־וקא יד ןופ ןטאש ןרעטנוא ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןפארטעג קראטש ראג
 טפיל לשיב סאד ןראוועג ןשאלעגסיוא ךיוא זיא תובולש עקידתונבש יד ןופ םעיצאפ

 .לטלעוו שידיי סאד ןטביולאב טאה םאור.

 ;איסור ליל:

 .ד

 ־געש ןיוש זיא שטשאשאז ןיא הליהק רעד ןופ גנודנירג רעד ךאנ טייצ עצרוק א
 ןבאה םאור ,ןטסיסנאניפ ןוא שירחוס עשידיי עסיורג ןעניפעג וצ ןטראד ןעודעג ךעד■

 .םוטנדיי עשיליופ עצנאג םאד ןפלאהעג ןטלעז טשיג

 ־ייז םוטנדיי עשיליופ םאד ןופ יובפיוא ןכעלטפאשטריוו שעד ןופ ןטנעשאדנופ יד
 ־טריוו רעד ןיא ךיז ןרעגריבנייא רעייז ןופ תישארב םעד ןיא ןיוש ןראוועג טגיילעג ןעג
 ־ראי ןט12 ןופ ףוס םעד ןיא ןיוש זא ,תודע ןגאז ןטקאפ ךס א .הנידש רעד ןופ טפאש
 ־ניוו ראג .טיבעג ןלעיצנאניפ ןפיוא העפשה עסיורג א טאהעג ןדיי ןבאה טרעדנוה

 .3!י7 • 3!י6 ןפייז ,ב״כשת ןמיס ,"ס!רנפ״ (1:1)

 .437 סייז ,ס״תת ןמיס "סקנפ״ (11)
 .442 טייז ,ב״יתת ןמיס ,"סקנפ״ (15)
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 ךופ ןראטארטסינימדא ןראוועג ןענייז ערעדנא ,דרע ףיוא טצעזאב ךיז ;באה עקיצ
 ןעוועג זיא עבאגפיוא־טפיוה רעייז רעבא ,עטכאילש רעשיליופ רעד ןופ רעטיכ יד

 .ץרעמאק ןוא ןצנאניפ יד ןופ גנולקיווטנא עבעלטפאשטריוו יד ןבילבעג ןוא

 ־ר א יד ןופ טראפשקע ם עד ןופ גנוריזינאגרא יד ןגעלעג זיא טנעה ערעייז ןיא
 ־שיוא עלעירטסודניא ןופ טראפמיא םעד ןוא ןטקודארפ עבעלטפאשטריוודנאל עקיט
 ךעוועג ךיוא ןענייז סע ;ברעט ןופ — תורוהס־ליטשקעט לעיצעפב — ןעגנוטעברא
 טבארבעג ןבאה ייז ןענאוו ןופ ,הרזמ ןטיט ןדנובראפ ןעדרעב ןענייז טאוו ,טירהוס
 ־יטנאטסנאק ,קיצנאד טיזנ ןעגנודניבראפ טאהעג ןבאה ייז .לדראב ,בנדייז ,ןבראפ
 ־ייז ייז .קידענעוו ןוא אונעג (שי ןצראווש שייב שירק ןיא) אפאק ,יולשערב ,לאפאנ
 ןוא ןזניצ־ץינערג ,ןרעייטש יד עדנערא ןיא ןטלאהעכ ןבאה םאור יד ןעוועג ךיוא ןענ
 .תואקשמ עפראש ןופ ףיוקראפ ןופ לאפאנאמ םעד — עיצקנופ־טפיוה יד .ןבורג־ץלאז
 יעג ןעמ טאה טרעדנוהראי ןט15 םעד ןופ ףוס שייב ןיוש .טוג ןטרידנערא שעד ןיא
 ,ןדיי ייב קרעווטנאה שעניילק ןופ שוקפיוא ןופ ביוהנא שעד טייז ןייא ןופ :ןעז טנעק
 ןבאה םארו םיבצק ,תוכאלמ־ילעב ענעדיישראפ ,(רעדיינש רעשיפיט רעד תישאר)
 ..ןשועל ןכעלטפאשלעזעג םעד ןיא ץאלפ ןשיטסירעטקאראכ םעד ןעמענראפ ןביוהעגנא
 ןגעלפ םאור ןזיר־ץנאניפ עשידיי ןופ ייר א ןעמוקעגפיוא זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 .שעד ייב טאה עטכישעג יד) ןטשריפ ןוא ןגיניק יד טנעצארפ ףיוא טלעג ןעיילסיוא
 וצ טרעהעג ןבאה רעגראב־טלעג עשידיי יד זא ,ןראוועג ןשעגראפ לשיבא טרפ ןקיזאד
 ןפוא שושב זיא טעברא עקיזאד יד זא ןוא ןימ שעד ןופ ןדיי־טשינ ללב ןטיירב ראג א
 רעלופאפ ןענייז ייז ןופ ךס א .(גנוקיטפעשאב עשידיי־שיפיצעפש ןייק ןעוועג טשינ
 ךופ בוד ,גרעבמעל ןופ אנבש ןוא עקשאי ,עקארק ןופ בקעי ןוא השמ :יוו ,ןראוועג

 .ערעדנא ןוא לשימעשפ

 -ייווצ רעד ןופ דימ ןסייוו שטשאמאז ןופ טייל־ץנאניפ ןוא שירהוש עסיורג ןגעוו
 -ראפ ייב ןעניפעג ייז ןעמ ןעק ןא ןאד ןופ ןואטרעדנוהראי ןט17 ןופ טפלעה רעט
 ןופ עיצאזינאגרא רעמאנאטיוא רעד ןופ גנוזיילפיוא רעד זיב ןטייהנגעלעג ענעדייש

 .תוצרא עברא דעוו שעד

 ערדנע ןוא לעינד םירחוס רעדירכ" יד ןופ ןעמענ יד טנאמרעד ןרעו*-1677 ראי ןיא
 עלעיצרעמאק עבושה טאהעג ןבאה ייז זא ,שיוא טזייוו ;"שטשאמאז ןופ ןסעוועד
 ייז ןענייז ערעדנא ןשיווצ .ינאלשיוא ןיא רעטרע עטייוו ראג טימ ןעגנודניבראפ
 שעד ןיא .שאדרעטשמא ןופ י ר י ר ע ס ם י א ו ל רחוש ןטימ ןדנובראפ ןעוועג
 -גודניבראפ עקיזאד יד ןצינוצשיוא טייהגגעלעג א טבאמעג ךיז טאה ראי ןטנאמרעד
 ןוא עניארקוא טציילפראפ ןקרעט יד ןבאה 1672 ראי ןיא .ללבה־תבוט שעד ראפ ןעכ
 ןקיש וצ ןסאלשאב טאה עסארק ןופ דעוו רעד .ןדיי ןעגנאפעג קידנעמענ ,עילאדאפ
 ־גייוו־רקיע יד ;שייובש־ןוידפ ראפ טלעג ןביילקפיונוצ ידב דנאלסיוא ןיא םיחילש
 ףדא זא ,שיוא טזייוו .שאדרעטשמא ןיא הליהק רעד וצ ןראוועג טקישעג זיא גניד
 ראי ןיא ליידו ,רעפטנע רעקירעהעג רעד ןעמוקעג טשינ זיא גנודנעוו רעטשרע רעד

 עג דעוו רעוועקארק רעד זיא 1677
 :יעב ךיוא לאמ םאד ,ווירב ןטייו־צ

 עא יד ךאנ ןליופ ןיא טשרעה שארו טייקמערא רעד ןגעוו ,דנאטשוצ ןקירעיורט
 ־ייב ךיז לאז׳מ ףור ןקימאלפ א טימ ווירב רעד ךיז טדנעוו ,תומחלמ ןוא שעיזא"
 ,"ש־רדק" יד ןופ טנעה יד ןופ ענעגנאפעג יד ןזיילוצשיוא ,שייובש־ןוידפ ראפ ןרעייטש

 רעטלעג יד ןקישרעביא סאד ןריפוצברוד שיטקארפ ידב .ךס א ראג ןעגנאלראפ שא־ו
 תוצרא עברא דעוו ןופ םינבר יד ןופ ןעמאנ ןיא "ןילבול אתמ־ ארפב" רעד טביירט•
 ,שאדרעטשמא ןופ ירירעס סיאול רחוב שעד ןבעג ןעמ לאז טלעג באד :ראפ טגייל ןוא

 ר
 ר*:

 א טימ ןדנעוו וצ ךיז לאמאכאנ ןעוועג ןעגנ
 שעד ןרעלקפיוא ןבאב .שאדרעטשמא ןייק

 ןקישרעביא ןעמ לאז לבקעוו שעד .שעד ראפ לסקעוו א ןבעג טעוו שאו•
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 ןלאצאב םדא ראפ ןלעור םע
 וויכרא־טאטש םעד ןיא

 .(16) "ץשמאזמ ןסעוועד םרעדנעד לעינד םירהוסה םיחאה״
 ־נאסערעטניא רעייז א טיהעגפיוא ךיז טאה ואלסעדב ןופ
 ןט17 ןופ ףוס ןיא ךיז טאה טראד זא ,םער ןנערו תודע טגאז םאור ,טנעמוקאד רעט
 -הנמ עשידיי" עסעלטע .טסיסנאניפ א ,דיי רעשטשאמאז א ןענופעג טרעדנוהראי■
 -נאניפ א ןופ טאטלוזער א יוו הסיפת וצ ןראוועג טלייטרואראפ ןטראד ןענייז "םיג
 ייז ןענייז 1691 רעבמעטפעס ןטס29 םער .רעלסערב ףאטסירק ןופ עגאלקנא רעלעיצ
 ךאוו א תועיבת ענייז עלא ןרעלסערב ןלאצאב וצ גאזוצ ןרעטנוא ןראוועג טיירפאב
 םער ןופ טלעג סאד ןעמוקאב וצ טלעטשעגראפ ךיז ןבאה ייז .גנואיירפאב רעייז ך אנ
 ןלעוו טלעג סאד ןלאצנייא טשינ ןימרעט םער וצ ןלעוו ייז ביוא — .תוצרא עברא דעוו
 טעוו םאוו ,ןליופ ןופ דיי רערעי ךיוא ראנ ,יד ראנ טשינ ,ןרעוו טריטסערא קירוצ ייז
 ־וצ רעייז ןליפרעד וצ ןעגנולעג טשינ ייז זיא םע זא ,םיוא טזייוו .ואלסערב ןיא ןעמוק
 םע .עמוס עקיטיונ יד ןפאשנייא טנעקעג טשינ ייז ןבאה ךאור ןייא ןופ ךשמ ןיא ,גאז
 ןט16 םער זיב ןימרעט־גנולאצ םער ןגיילוצפא :גנוקידנעטשראפ א וצ ןעמוקעג זיא;
 סאוו) ,גנוטבילפראפ רעד ףיוא ךיז ןבאה 1691 רעבמעצעד ןט10 םער .1692 ץראמ
 ־רעטנוא (גאזוצ םער ןליפרעד וצ ידב ,ץלא ןרעוו ןאטעג טעוו׳ס זא ,ןריטנאראג ףראד
 ןופ ,"ןליופ ךיירגיניק רעד ןופ ןדיי ץלא" טנכייצאב ןענייז םאוו ,ןאזרעפ 7 ןבירשעג
 ¬יהנמ" ךיז ןפור םאוו ,ענעבירשעגרעטנוא 5 עטשרע יד ןשיווצ .תוליהק ענעדיישראפ

 .(17) "שטשומאזמ םקעי ןרהא״ ןופ ןעמאנ רעד ןאראפ ךיוא זיא /׳םיג

 טצדנאב ,סיוא טזייוו ,לאמ ןייא טשינ ךיז טאה רעשטשאמאז יד ןופ טלעג ןטימ
 ןבעלרעי םעד ןיא .טעשזדויב ןייז ןקעד וצ ידכ ,תוצרא עברא דעוו רעלארטנעצ רע־ז
 עשיליופ 267.021 עמוס יד עיציזאפ־תואצוה רעד ןיא ךיז טניפעג 1731 ןופ טעשזדויב.

 .(18) ״900 שטשאמאז ןופ שרעה ןופ םישרוי״ יד ראפ בוח א ןופרעד ,ןדליג

 א ןופ ךשמ ןיא ."שטשומזמ םיל ןב הקציא" ןעוועג זיא טסיסנאניפ רעבושח א
 ־עג קראטש סיוא טזייוו ןענייז םאוו ,טלעג ןגראב רע טגעלפ טרעדנוהראי ןבלאזז
 ןט18 ןופ ביוהנא םעד ןיא .ןעמעג טגעלפ רע סאוו ,טנעצארפ םעד קנאד א ןסקאוו
 1.000 קידלוש ןעוועג "ץשומאז הנידמ״ יד םיא זיא (1710 — 1700) טרעדנוהראי
 ־ארטנעצ רעד טאה ,1756 ראי ןיא ,ןטנעמוקאד יד ןרילארטנאק םייב .ןדליג עשיליופ■
 ןענופעג תובוה עקידקפס־ןא ןוא עקידנעגנירד יד ןשיווצ תוצרא עברא ןופ דעוו רעל
 ןוז רעד הקציא" וצ קידלוש זיא רע םאוו ,(ןדליג 7664) ןעניראלפ 3.832 ןופ םוכס םעד
 ,1765 ראי ןיא ,םאר רעמאנאטיוא רעד ןופ ןזיילפיוא סאד ברע ״שטשומזמ ביל ןופ
 ,טנעצארפ ןדליג 94 ןוא ןרק ןדליג 256 קידלוש ןעוועג עלסימערפ הנידמ יד םיא זיא:

 (19) .ןראי יד ןופ ךשמ ןיא ןבילקעגנא ךיז טאה סאוו

 רעד ןגעוו ,בייל ןופ ןוז רעד עקציא יוו ןפיט עכלעזא קיבעגסאמ ןייז ןענעק יצ
 ־עד ןפראד רימ ,קילייא וצ ןעוועג טלאוו ריפסיוא אזא — ?שטשאמאז ןופ טייקבייד
 ןיא ללכ ןשידיי םעד ןופ טייקטסעפ רעלעיצנאניפ רעד ןגעוו ןעגנירדסיורא רעביר
 ןיא ןאט קילב א ןזומ רימ ;ןזייוורעד סאד ןלאז סאוו ,רעטרע ערעדנא ןופ שטשאמאז
 ןייק אד ,ןבב ,ןענעק רימ .הליהק רעד ןופ טפאשטריוו רעלעיצנאניפ רעניימעגלא רעד

 — 153 ןפייז ,ט״נש .חי״נפ• ,ז״נט• םינמס יד ןוא 147 סייז ,ז״מש ןמיס ,"סקנפ״ (16)
157. 

 .226 — 224 ןפייז ,ח״עת ,ו״עת םינמיס ,"סקנפ״ (17)
 .322 ןפייז ,פ״לרת ןמיס "סקנפ״ (18)

 ,ןמיס ןקיזאד םוצ ,3 גנוקרעמאב ;415 —414 ןפייז ,ט״מטית ןמיס ,"סקנפ״ (19)
 .420 פייז ,.א״ספית ןמיס ;4:15 :יי*י.

 . שפיוואקוועל אקציא״ ןפייהעג ןפנעמוקאד עשיקיופ יד ןיא פאה הוולמ רעקיזאד רעה
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 ,תורוקמ םעד זןיוא זדנוא !לעפ םע לייוו ,ןלעטשטסעפ טשינ ,טייקרעביז טימ ,ךאז סוש

 ־רעד יד ןופ ןבאה רימ סאוו קורדנייא םעד ןופ םינמיס עטרעקראפ ראג ןעניפעג רימ
 ־־עג זיא הליהק רעשטשאמאז םאוו אפוג טקאפ רעד .ןטסיסנאניפ ןוא סירחוס עטנאמ
 ריבג ריא ןופ האוולה א ןעזעג רעירפ םע ןבאה רימ יוו ןעמענ וצ ןעוועג ןעגנוווצ
 ובשינ ־ץוא ןפראד רימ .םער ןגעוו תודע טלוב טגאז טרעדנוהראי ןט18 ןופ ביוהנא ןיא
 ןופ טייצ רעד ןיא קידלוש ןעוועג זיא שטשאמאז סאוו תובוח עסיורג יד ןסעגראפ
 ־שאמאז רעד זיא רעירפ רעקילדנעצראי .(20)ןליופ ןיא םידעוו עשידיי יד ןזיילפיוא
 רעד היוא זיא םאוו ,עמוס עקיטיונ יד ןלעטשוצנעמאזוצ ןעוועג רעווש הליהק רעשט
 ¬וה יד ןופ ןובשח םעד ןיא .דעוו ןלארטנעצ םעד ןופ ןראוועג טגיילעגפיורא הליהק

 טע זא ,ריזנ ןעניפעג (21) 1726 ראי ןראפ ןליופ ןופ ןדיי עלא ןופ ןרעייטש ןוא תואצ
 .ןדליג 500 — ״שטשומז איצנידרוא״ ןופ ןדיי יד ראפ החנה א ןראוועג ןבעגעג זיא
 ־עסיורג ןעוועג ןדיי יד ןשיווצ ןענייז שטשאמאז ןיא זא ,טקאפ רעד ,םלאפנדעי
 ללב ןשידיי םעד ןפלעה ייז ןגעלפ לאמטפא .ןזיוואב זיא טייל־ץנאניפ ןוא ־ץרעמאק
 ראפ ייז ייב קידנעמענ ,ןבאמ רעווש ייז ךיוא רעבא ייז ןגעלפ זייוונטייצ ,ןליופ ןיא
 ■*וו הליהק יד זא תודע ןייק טשינ רעבא טגאז םאד .רעטנעצארפ עכיוה ראג תואוולה
 לףיוא תוליהק יד טלעג רעייז ןבעגעג ןבאה םידיהי יד .עבייר א ןעוועג זיא עכלעזא
 שטשאמאז ןיא סאוו םאד .ןראטידערק ערעדנא ןבעג םע ןגעלפ ייז יוו ,טנעצארפ
 ■ןטראד זיא׳ס זא ,ראנ טזייוו ןענאזרעפ עטריאוטיס־טוג עכלעזא ןענופעג ךיז ןבאה
 ,ךיז ןטעבראפיורא ןוא טעטיוויטקא רעסעלטפאשטריוו ראפ ןדאב א ןעוועג ללכב

 .ןדיי טצונעגסיוא ךיוא ,ערעדנא ןשיווצ ,ןבאה׳ס םאוו

 ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ רעטקאראכ ןלאיצאס־ךעלטפאשטריוו םעד ןופ תודוסי יד

 -עג טשיווראפ ראנ טשינ ,ןענייז טרעדנוהראי ןט16 םעד זיב טריטסיזקע טאה םאוו

 רנאטש םעד ןעמונראפ טאה דיי רעד .ןראוועג דעקראטש ךאנ ןענייז ייז אברדא ,ןראוו
 ךעוועג זיא רע .הנידמ רעשיליופ רעד ןופ ןטיבעג עלא ףיוא טעמב רעלטימראפ א ןופ
 ןיא ןטלאהעג טאה סאוו רעיופ ןטימ גיניק רעדא טשריפ םעד ןשיווצ רעלטימראפ רעד
 טעד ןוא רעריצודארפ ןשיווצ רעלטימראפ רעד ןעוועג זיא רע ;ןרעייטש יד עדנערא
 -סיורא ךיז טאה לקניוו־קוק ןלאיצאס םעד ןופ עבאגפיוא־רקיע ןייז .רהוס א יוו ,קראמ

 ונשינ תודבוע עקידרעירפ יד טימ ןענייז סאוו םיקסע עלעיצנאניפ יד ןיא ןזיוועג
 רעד ןיא ןראוועג ןטבאלפעגניירא עבאגפיוא ןייז זיא זייוובעלסיב .ןדנובראפ ןעוועג
 ,לייט א ,ריא ןופ לייט רעשינאגרא ןא ןראוועג זיא רע זיב ,טפאשטריוו רעשיליופ

 יד ןייטשוצסיוא טאהעג טאה רע .ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ ןעמ טאה םיא ןא םאוו
 ,ןטפעשעג טלעטשעגפיוא טאה רע ווו םוטעמוא ,םירהוס עקיטרא יד ןופ ץנערוקנאק

 ךיז ןגעק טאה רע ;םירחסמ ןכאמ טווורפעג טאה רע ווו ,טעטש־קראמ יד ןיא רעדא
 ןעשינייהר יד ןופ ענעמוקעג ,םירחוס עשטייד יד ןופ טפאשטנייפ ענעפא יד טאהעג
 א ןעוועג ייז ייב ןיוש זיא ןדיי יד וצ גנוצעשגנירג ןוא טפאשטנייפ יד םאור ,ןטיבעג
 -טייצ יד ןופ לבריוועג םעד ןיא ןפראוועגניירא ןעוועג זיא דיי רעד ."עלענאיצידארט"

 ■עטבאילש רעד ,הכולמ רעד ןשיווצ לגנארעג ןלאיצאס־שיראטסיה םעד ןופ רעדער
 .ןדיי םעד ,םיא ןפערט עלא ייז ןגעלפ ןטלעז טשינ — עכריק רעד ןוא

 -באפ עקיזאד יד .םרעטנאפ־טוג ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסיסנאניפ ןוא םירהוס ץוח

 ,טפאשרעה רעשיסור רעד תעב רעטעפש ךיוא טצעזעגראפ עיצקנופ רעייז טאה סרעט

 וכאה ןעמ זיב ,טרעדנוהראי ןט19 םעד ןיא ךאנ רעפרעד ייר א עדנערא ןיא קידנטלאה
 -יפ יוו ןעגנאגעגנא טייצ עגנאל א ןענייז ייז .ןטראד ןופ טקיטייזאב קידנעטשלופ ייז

 .42 ----- 40 ןטייז ,.ג למיפאק ןיא רעירפ עז (20)
 .508 — 502 ץני י ז ,ב״סקתת "סקנפ״ (2.1)
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 שטשאטאז סקנפ

 ־רעד ןוא .תוליהק יד ןופ עזאב־ץיטש יד ןייז טפראדעג ןבאה םאוו ,ןזיר עלעיצנאנ
 :יוזא ןעמ טאה טלייצ

 ...ןעוועג םיריבג ןוא"

 .ןטלאהעג רעטיג עשיורג ,ןדאסעסאפ —

 .ןבירטעגסיורא ,ןיליופ־ער —

 רעד סאוו ,טגאז םאנאקע רעד ,דנאש ןיא םיפיקת .טכאמעג ןסעצארפ ך אנ -.
 ןראפ קעווא טשינ ןיילא טיינ םאוו ,דיי אזא ךאנ טריטיציל ןעמ ןוא ,טסייה ץירפ

 — לשמל ןימרעט

 .ןבירטעג ןיירא טאמש ןיא זייווקיצנייא... "ןליופ־עד. —

 (22)...מ .י ןייא ?ןבילבעג זיא רעוו —

 !.מ .י ךאד רע זיא "

 ךיז טריפענ ,םיצירפ םימ "טשימעגסיוא" ןעווענ ןענייז ןראסעסאפ יד רעבא
 (23)...םיגהנימ עשיצירפ ןיירא טאטש ןיא טגנערבעג ןזא ןעמוקעג ,שיצירפ

 .ה

 ןבעלטפאשלעזעג־ךעלטפאשטריוו םעד ןגעוו קילברעביא ןצרוק ןקיזאד םעד ךאנ
 .בצמ ןקיטסייג־רוטלוק םוצ ןקילבניירא רימ ןלעדו בצמ

 ,םוטנדיי ׳ןשיליופ םעד ןופ םאר רעמאנאטיוא רעד ןיא ,טאה טרא ןבושח רעייז א

 ־ידיי רעד ןופ טבאמ עצנאג יד ךיז טאה שיטקאפ .הליהק רעד ןופ בר רעד ןעמונראפ
 ־ייז ייז .תוצרא עברא דעוו ןופ םינבר יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג עימאנאטיוא רעש
 רעד ראפ טפאשלעזעג רעשידיי רעצנאג רעד ןופ ןצנאטנעזערפער יד ןעוועג םע זענ
 ןענאמפיוא ןראפ עכעלטראווטנאראפ יד ןעזועג םע ןענייז ייז ;טלעוו רעכעלרעסיוא
 ,אפוג ,רביבב רעשיד־יי רעד ןיא םינפ יפלב ;ןרעייטש עשהכולמ יד ןלאצנייא ןוא

 ;ןדיי יד ןופ םינפ ןקיטםייג־רוטלוק םעד טמיטשאב ןבאה םאוו ןעוועג םע ייז ןענייז

 טשינ זיא ןוא טלעטשראפ ןעוועג טשינ ייז ןופ ז יא ןבעל־םקלאפ ןופ לקניוו םוש ןייק
 .טבאמ רעבעלטבירעג רעייז ןופ ,גנושימניירא רעטשווואבליצ רעייז ןופ ןעוועג יירפ

 עימאנאטיוא רעשידיי רעד ןופ הפוקת רעקיזאד רעד ןופ ןטנעמוקאד ךש א רעייז
 לאירעטאמ רער .שטשאמאז ןופ םינבר יד ןגעוו ,ערעדנא ןשיווצ ,ןענאמרעד ןליופ ןיא
 ןופ עטבישעג רעד ראפ ראנ טשינ טייקיטכיוו שיורג ןופ זיא ןטראד ןעניפעג רימ םאוו
 רעקינייוו טשינ זיא םאד ןוא — ראנ ,ךיז ראפ ןוא ןא םינבר עריא ןוא טאטש רעד
 ־אז ןופ תובישח עקיסעמסינטלעהראפ יד ןלעטשוצטסעפ זדנוא טפלעה רע — קיטכיוו
 ןוא .טבאמ רעקיזאד רעד ןופ ליפשנעמאזוצ ןצנאג םעד ןיא םינבר עריא ןוא שטשאמ
 ןיא טאה שטשאמאז זא ,ריפשיוא םוצ רימ ןעמוק גנוטכארטאב רעכעלטנירג א ךאנ
 ןעמאזוצ .ויאלפ ןטשרע ןוא ןקידובכב רעייז א ןעמונראפ עימאנאטיוא רעשידיי רעד
 רעשטשאמאז יד ךיז ןגעלפ תוליהק עבושה ראג ערעדנא ןופ הרות־ילודג יד טימ

 ־גדיי ןש־ליופ ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןקיטםייג םעד ןיא ןשימניירא םינבר
 ־יהק יד ןיא ןטמא ענעדיישראפ ןעמיטשאב םייב טפיזפיוא יד ןבאה ןגעלפ ייז ;םוט

 ־אב טגעלפ םאוו קיט׳טדאירדאפ רער ןעוועג זיא םאוו ,תוילגרמ עשוהי טניימעג (22)
 ־עפס זיא סאוו אזא יוו טסווואב ;עוועג זיא ןוא .ונוטסעפ רער ןטקורארפ עזייסיונ עיא ןגראו
 יר .גנוטסעפ רעד ןופ טנאדנעמאק םער ,"ראיאט־ץאלפ" םייב טריגיליווערפ ןעוועג לעיצ

 .םיריבג עסיורג ןופ החפשמ א יוו טנאהאב ןעוועג זיא תוילגרמ החפשמ עצנאג
 ,"שידיי" גאלראפ .קרעוו עלא דגאב רעטג8 .ווירב ןוא תונורכז - וירפ .ל .י (28)

 .80 — 79 ןטייז ,םערייא סאנעוב
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 ;םרעפמעקאב יד ייס ,רעסייהטוג יד ייס ןייז ןגעלפ ייז ;םירפס ןבעגסיורא ןגעוו ;תול
 ןיא ריוא ;טנכערעג ךיז ןעמ טאה קיטירק רעייז טימ יוו ,רעטרעווביול ערעייז טימ
 ־פיוא זיא רעגאל רעשידיי רעד ןעוו ,ןעגנולפיירטפיוא עקיטסייג עסיורג ןופ טייצ רעד
 רעשטשאמאז יד ןענייז — תורות עיינ ןופ םמערוטש יד ןופ ןראוועג טלסיירטעג
 יד ןופ ןעייר עטשרעדאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה םאוו עטשרע יד ןופ ןעוועג םינבר

 .םרעפמעק
 ,שטשאמאז ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנודנירג רעד ךאנ טרעדנוהראי א טעמכ
 .בר ןטשרע ריא ןגעוו ,תוצרא עברא דעוו ןופ ןטנעמוקאד יד ןופ ךיז רימ ןטיוורעד
 רעבא ,ןראוועג טעדנירגעג זיא הליהק יד טניז םינבר ןעוועג רעירפ ןיוש ןענייז רעכיז
 ־אד ןיא בר רעשטשאמאז א טנאמרעד לאמ ןטשרע םוצ טרעוו 1687 ראי ןיא טשרע
 זיא םאוו גנודנעוו א !ןיוא ןבירשעגרעטנוא ןעמאנ ןייז זיא לאמ םאד ןוא ןטנעמוק
 ןראוועג טכארבעג דעוו ןראפ זיא ראי ןקיזאד םעד ןיא .דעוו ןלארטנעצ םעד ןופ י םיתא
 ־יזאד רעד ןופ אטעג רעד .(וואטאפא) הליהק רעטפא רעד ןופ ןינע רערעווש ראג א
 ־גיירא גנע וצ ןראוועג זיא ,םאנ ןייא ןופ חטש םעד ןעמונראפ טאה םאוו ,הליהק רעק
 ־עגנא ןבאה ,טפא ןייק ,רעהא רעבא .אפוג הליהק רעקיזאד רעד ןופ ןדיי יד ןעמענוצ
 יד טציילפראפ ןבאה ןזא ןליופ ןופ ןעלקניוו עלא ןופ םיטילפ ןסאמ ןעמארטש ׳ןביוה
 טאה םאוו ,גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד זא ,ארומ יד ןעוועג זיא םע .הליהק עקיזאד
 ,ןרעטיירבסיוא טשינ ךיז ןלאז אטעג ןופ ןצענערג יד זא ,ןעוועג דיפקמ קראטש ראג
 ־אד םעד ןיא ;ןדיי עקיטרא יד וצ ןזאלסיוא טשינ םולפוצ ןשידיי ןראפ םעכ ריא לאז
 תוצרא עברא דעוו ןופ עיסעס רעד וצ טדנעוועכ הליהק רעטפא יד ךיז טאה לאפ ןקיז
 טרעווראפ טאה סאוו "ארוק־לוק" א טזאלעגסיורא ןאד טאה דעוו רעד .1687 ראי ןיא
 אטעג םעד ןופ ןצענערג יד ןיא םרעראפכרוד עשידיי ןופ ךיז ןצעזאב עקידנעטש סאד
 ,ינזור יניצק" יד ןבירשעגרעטנוא ןעגייז "ארוק־לוק" ןקיזאד םעד רעטנוא .טפא ןיא
 רעייטשראפ יד ןופ טייז רעד ייב ןוא "...תוצרא ד״ד תוישאר תולהק א״ד ...יגיהנמ
 רימ ןעניפעג ןילבול ,ןיטקיט ,עלשימערכ ,וואוול ,עקארק ןופ תוליהק עבושה ׳יד ןופ

 :ןופ ןטפירשרעטנוא יד ךיוא
 (24) .״שמשומאזמ ל״ז ץכ ןושמש "ר״רהומ א״אל ןכ שריה יבר״

 ןעווע^ ךיוא זזא ץ״כ ןושמש יבר בר רעד זא ,ןייטשראפ רעבירעד ףראד ןעמ
 ןסייוו םעד ןגעוו -- ?שטשאמאז ןיא בר ןעוועג רע זיא יצ רעבא .רוד ןייז ןיא םסרופמ
 שריה־יבצ ׳ר ,בר רעשטשאמאז רעקיזאד רעד זא ,ראלק זיא 'םנייא .טשינראג רימ
 ןיא .החפשמ רעקידסוחי ראג א ןופ ןוז א ,םאטש ןשינבר ןופ ןעוועג זיא ,ןושמש ר״ב
 ־יפעג "ארוק־לוק" ןקידרעירפ םעד ןבירשעגרעטנוא טאה רע םאוו ,ראי ןקיבלעז םעד
 ןטשרע ןפיזא קעווא םיא טלעטש םאוו ,טנעמוקאד א ךאנ זןיוא ןעמאנ ןייז רימ ןענ
 דעוו ןלארטנעצ םעד ןופ חוכ ןטעטיראטיוא ןטשרעביוא םעד ןריזיליבאמ וצ טנארפ
 ןבראוורעד דעוו רעד טאה לאמ א ראפ טשינ זא ,םיוא טזייוו .תוצרא עברא יד ךופ
 ־קדוטנא ערעגנעל א ןעגנאגעגכרודא זיא םע ,טעטיראטיוא עטסכעה יד יוו לאר ןייז
 ־םאראי ןיא דעוו ןופ עיסעס רעד ףיזא) ,ןבאה 1687 ראי ןיא .גנוטכיר רעד ןיא .ונול
 ןלאז ייז ,תוליהק יד ןופ םינבר יד וצ גנונעראוו א ןבירשעגרעטנוא םינבר יד ,(וואל
 טשינ ךיז ןוא דעוו ןופ ןיד־תיב ןטסכעה םעד ןופ 'ןלייטרוא יד ןכאמ טכייל טשינ ךיז
 עסיורג יד ןופ עטקיטכעמלופאב יד ןופ טייז םייב .םינינע עקיזאד יד ןיא ןשימניירא
 (25).״שטשומאזמ ןהכה שריה יבצ״ ןעמאנ םעד ךיוא רימ ןעניפעג תוליהק עבושה ןוא
 ןעמונעגרעביא שטשאמאז ןופ תונבר יד טאה םיא ךאנ ךיילג זא ,םיוא טזייוו

 .207 ׳206 ןטייז ,ג׳לת !יניס ,"סקנפ״ (24)
 .208 — 207 ןטייז ז״לת ןמיס "סקנפ״ (25)
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 שטשאמאז סקנפ

 תולאש ןופ רפס םעד ןופ רבהמ רעד יוו טסווואב ,בייל־הירא ׳ר בר רעבושח רעד
 הליהק רעסיורג רעד ןופ רע טאה טמאטשעגפא ."לחש לוקו הירא תגאש" תובושתו
 א ןוא תונבר־אסכ םעד ןעמונראפ רע טאה ןבעל גנאל ןייז ןופ ךשמ ןיא .ןילבול ןופ
 ־אז ןיא .אטילד קסידב וליפא ןוא עקארק ,ןיטקיט יוו תוליהק ענעעזעגנא ראג ייד
 ראי ןיא .ראי 40 א רעפעגמוא ןופ ןטינשפא־טייצ ייווצ ןיא םיא רימ ןעניפעג שטשאמ
 ־עביולרעד ןוא גגוסייהטוג א ףיוא ןבירשעגרעטנוא ,ערעדנא ןשיווצ ,רע זיא 1689■
 ק״קב הנוחה ביל הירא" ןטראד ךיז טעמתה רע ,רפס ןשינבר א ןבעגוצסיורא שינ
 עיסעס רעוואלסאראי רעד ןיא ךיז רע טקילייטאב 1723/4 ראי ןיא (26).״שטשומ.אז
 ־עגסיורא ןטראד זיא םאוו ,רפס ןשינבר א ראפ המכסה ןא ךיוא ןוא .דעוו םער ןופ

 (27) .״ו״צי טשאמאז ק״קב הנוה ביל ׳ירא ןטקה״ :טעמתחעג רע זיא ןבעג
 ש עד ןופ ןטנעמוקאד ןיא טנאמרעד בר רעקיזאד רעד טרעוו לאמ עטירד םאר
 ־יוא ןו.א ןטייקיטעט יד ןופ טייז א ךאנ ןעז וצ זיא׳ס עכלעוו ןופ ,תוצרא עברא דעוו
 ־עג ןעמונעגפיוא זיא וואוול ןופ הדוהי 'ר .דעוו ןלארטנעצ ןופ טכיזפיוא ןטשרעב
 ןבאה םע זא ,םיוא טזייוו .(הליהק רעד ןופ רעביירש) "אתמ רפוס" רעד יוו ןראוז
 ןוא גנימיטשאב רעקיזאד רעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבאה םאוו עכלעזא ןענופעג ךיז־
 תוצרא עברא דעוו רעד טאה 1730 ראי ןיא .הוכ טימ ןקיטייזאב םיא טלאוועג ןבאה
 הדוהי 'ר ןופ עיצאנימאנ יד טקיטעטשאב טאה םאוו ,ווירב־ץוש א טכעלטנפעראפ
 -עטשאב סאד ןבאה םאוו יד ןשיווצ .וואוול ןיא הליהק רעד ןופ רעביירש םעד יוז

 (28).״טשומאז ק״קב הנוחה ןילבולמ הירא" ךיוא ךיז טניפעג טקיט
 ־יירב ראג רעד ןופ טקאפ םעד ןגעוו ןקרעמאב ןעמ ךראד טייהננעלעג רעד ייב
 ןלעוו רימ .שטשאמאז ןיא רוטארעטיל רעשינבר ןופ טיבעג ןפיוא טעטיוויטקא רע1ב
 ־ראפ ראנ ריט ןליוו אד ,ןטקנופ עקידרעטייוו ןיא ןרעקקירוצ ךאנ םער וצ ,תמא ,ךיז
 שעד ןבעגוצסיורא האשרה־בתכ א טנאה רעזדנוא ןיא ךיז טניפעג םע זא ,ןענעכייצ׳
 ןראוועג ןבעגעגסיורא זיא םאוו בתכ א ,לאקזחי בר ןוז ןייז ךרוד סחנפ ׳ר ןופ רפס
 שוצ המדקה רעד ןופ (29) .1711 ראי ןיא וואלסאראי ןיא דעוו ןופ עיסעס רעד ךיוא
 .שטשאמאז ןיא טניווועג טאה לאקזחי בר רעקיזאד רעד זא ,ךיז רימ ןסיוורעד רפס
 ךיז ךיוא טגאז ןיילא רע .רחוס רעכייר א טייצ ןייז ןיא ןעוועג ,םיוא טזייוו ,זיא רע
 ,דרוי א ןראוועג רע זיא ךומ םוצ ."לתנ ןתמו-אשמ לעב" א ןעוועג זיא רע זא ,תודע
 ־פעשאב ךיז ןא רע טבייה ,ןצבק א טרעוו דיי א זא ןוא .ןגעמראפ ןייז ןראלראפ טאה

 .רעכיב ןבענסיורא טימ ןקיט
 ־עג טאה םאוו המלש בר ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעפ עבושה ןוא עסיורג ראג א
 ןיא ןראוועג ןריובעג זי.א רע .ןראי רעקילדנעצ שטשאמאז ןיא טקריוועג ןוא טבעל■
 רע טאה ןבעל גנאל ןייז ראפ .טרעדנוהראי ןט18 םעד ןופ ביוהנא ןיא שטשאמאז

 ־תיב־בא ןעוועג זיא רע :תוליהק ןופ ייר רעצנאג א ןיא לוטש־תונבר םעד ןעמונראפ
 ןוא שטשאמאז ןופ ןיד־תיב־בא רעד ךיוא ןזעוועג ;טנגעג םעד ןוא םעלעב ןופ ןיד
 הליהק רעד ןופ הבישי־שאר ןוא ןיד־תיב בא רעד ןעוועג רע זיא ףוס םוצ .לילג םעד
 טניישרעד תוצרא עברא דעוו םעד ןופ ןטנעמוקאד יד ןיא .טנגעגמוא ןוא וואוול ןיא:
 ןעמ ןסאלשאב עיסעס רעוואלסאראי יד טאה 1739 ראי ןיא .1742 ראי ןיא ןעמאנ ןייז
 ¬וכס עטגיילעגפיורא יד ןענאמפיוא ןלאז ייז תוליהק יד ןיא םיאבג ןעמיטשאב לאז
 עקיזאד יד זא ,תועמשמ .תפצ ןיא הליהק רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ראפ םימ

 .214 — 213 ןטייז ,א״נת ןמיס "סקנפ״ (26)
 .296 — 294 ןטייז ,ג״צקת ןמיס "סקנפ״ (27)

 •317 — 315 ןטייז ד״כרת ןוא ג״כרת םינמיס "סקנפ״ (28)
 .268 — 265 ןטייז ,א״נקת ןמיס ,"סקנפ״ (29)
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 שטשאמאז סקנפ

 תפצ ןופ הליהק רעד ןופ ןענייז לייוורעד ןוא קירעבאלש וצ ןעגנאגעג זיא עיצקא
 ןיא עיסעס ןייז ףיוא דעוו רעד טאה 1742 ראי ןיא .ןפור עקידנרימראלא ןעמוקעגנא
 ¬יהק יד ןטכילפראפ וצ ןוא ןינע םוצ רעשיגרענע ןעטענ וצ ךיז ןסאלשאב ץעוועשיט
 ןוא רעכעלטקניפ רעמ ןייז רעטייוו 5ףיוא ןוא םימוכס ענעגעלראפ יד ןלאצוצנייא תול
 יד ןענאמפיוא ןפראד ןלעוו םע םארו ,אבהל ךיוא םעמו ם יד ןעמיטשאב ןיוש עקאט
 ־יזאד רעד ףיוא ענעבירשעגרעטנוא יד ןשיווצ .םיאבג עיסעס רעד ?יוא עטמיטשאב

 (30) ."ןנזופ לילגמ רחבנ שטשאמאזמ המלש׳ ןעוועג ךיוא זיא גנומיטשאב רעק

 ןפיוא "הנשמ תבכרמ" רפס םעד ןופ רבחמ רעד יוו טנאקאב זי.א המלש ׳ר
 םע רעבא ,טנעקעג םיא ןבאה םאוו עלא ייב טצעשעג קראטש ןעוועג זיא רע .ם״במר
 טפירשרעטנוא ןייז .דמערפ רעד ןיא ור ןייק ןענופעג טשינ טאה רע זא ,םיוא טעז
 ־טיפ א ןעוועג זיא תפצ ןיא הליהק רעד ןפלעה וצ "ארוק־לוק" ןטנאמרעד־רעירפ ןפיוא

 טריטסיזקע המשנ ןייז ןופ שיגעפיט רעד ןיא ןיוש טאה סאוו טפאשקנעב עשילאב
 רעד טבעוושעג ךאנ טאה םוטנדיי ןשיאעפארייא ןופ טפול רעד ןיא .דנאל ןקילייה םוצ
 -ראי ןט18 ןופ ביוהנא םעד ןיא לארשי ןייק הילע רעשיזנכשא רעסיורג רעד ןופ אכע
 ןבאה ןשינעקנעב־הלואג יד .דיסחה הדוהי יבר ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא טרעדנוה
 ־עג טלסיירטעגפיוא ןענייז םאוו עכלעזא ייב וליפא טקיטסעפעג ןוא טקראטשעג ךיז
 ־עג טשינ טאה המלש ׳ר .יבצ יתבש ןופ הרושב רעשיחישמ רעשלאפ רעד ןופ ןראוו
 עקיזאד יד ןייז םייקמ ןיילא טווורפעג טאה רע זיב טקיאוראב טשינ ךיז ןוא טור
 רע יוו םעדכאנ ראי ןעצ ,טרעדנוהראי ןט18 ןופ ןראי רעקדס יד ןיא .הווצמ עקיטכיוו
 -אב רע טאה ,טלא ראג ןיוש קידנעייז ,תפצ ןופ ןדיי יד ראפ ןקיה טרעדאפעג טאה
 ןייגרעד וצ ןעוועג הכוז טשינ רעבא טאה רע .לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןסאלש
 ןבראטשעג רע זיא יקינאלאס ןיא קידנעייז ,טבערטשעג טאה רע ןכלעוו וצ ליצ םוצ
 טשטאמאז ןופ דיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .דנאל עקילייה סאד קידנעעז טשיג

 -אז ןופ טסינויצ רעשיטקארפ רעטשרע רעד ,לארשי־ץרא ןייק ןזאלעג ךיז טאה םאוו
 ,םיובלעדנאמ .ב ןופ טעברא רעד ןיא ןעז ,יקינאלאש ןיא טיוט ןייז ןגעוו) .שטשאמ

 .("הנשמה תבכרמ" עיציזאפ
 -עסירעגפא ןא םעפע יוו ןעז טשינ ןעמ ?,ראד דיחי א ןופ גנוגעוואב עקיזאד יד
 ןשיאעפארייא ןופ רעדורפיוא םעד טזייוואב םאוו טקאפ א זיא םע ,שינעעשעג ענ

 -עגפיוא זיא םע ןעוו הפוקת א ןיא ןאד ןעייטש רימ .טרפב ןשלייופ ןוא ,ללכב םוטנדיי
 ־רעפ רעד ןופ רעמ .םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןבעל ןזעיגילער םעד ןיא םערוטש א ןעמוק
 ־עגניירא גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןיא ךיז טאה בר ןטנאמרעד םעד ןופ טייקכעלנעז
 רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא סאוו ,ןחכ םהרבא בר ןופ טייקכעלנעזרעפ יד ןטכאלפ
 םאוו געווסגבעל םעד ןוא עטכישעג ןייז ןיא .טרעדנוהראי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ

 רעשיראטסיה רעצנאג א ןופ גנולגיפשפא ןא ןעז ןעמ ןעק טכאמעגכרוד טאה רע
 טשינ רעירפ ןלעוו רימ ביוא ,ךעלדנעטשראפ ןייז טשינ זדנוא רעבא טעוו םאד .הפוקה
 ןופ טימ רעד ןיא .אפוג הפוקת רעד ?ןיוא — ץרוק ראג תוחפה־לכל — ןאט קילב א
 רעד םורא לסעק־גירק םעד ןופ ןטימ ןיא שטשאמאז ךיז טניפעג טרעדנוהראי ןמ 18
 ןרעווש ןטימ ןיא רעטעפש טייצ לקיטש א ןוא ,ץושעבייא ןתנוי יבר ןופ ןאזרעפ
 ־ראפמוא ןביילב זדנוא טעוו םע .עטקעס רעשיטסיקנארפ רעד ןגעק טנארפ־םפמאק
 םעד ןענעקרעד טשינ ןלעוו רימ ביוא שטשאמאז־ימכה יד ןופ לאר יד ךעלדנעטש
 ,ךיא ןיימ רעבירעד .ןעמוקעגראפ ןענייז ןשינעלגנארעג עקיזאד יד ןכלעוו ךיוא ןדאב
 ןעמ ןעק קיטסימ רעשיחישמ רעד יבגל הליהק רעשטשאמאז רעד ןופ לאר רעד ןיא זא

 .335 — 333 !ופייז ,ז״נרת (<*■')
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 ־יסה רעד וצ טפאשרענגעק רעפראש ריא ןופ לצראוו שוצ לשילש םעד ןעניפעג ךיוא
 .ןעזכוקעגפיוא רעטעפש זיא םאור גנוגעוואב רעשיד

 .ו

 ־יישראפ טימ לגנארעג ןופ טייק עגנאל ןייא זיא ןליופ ןיא ןדיי ןופ עטבישעג יד
 ןטיט שיא ןסיירסיוא ,ץוביק ןשידיי שעד ןרעטשעצ טלאוועג ןבאה םאוו תוחוכ ענעד

 ,ןברוח ןשיורג שער זיב ,בושי ןופ שוקפיוא ןופ ןעניגאב שעד ןופ — לצראוו

 בילוצ ,גלאפרע־ז ןייז בילוצ ןשידיי שעד טאהעכ טנייפ טאה רהוס רעשיליופ רעד
 טנייפ טאה ,ץירפ ר יעד ,רעקילעדא רעד ;רחשמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטייקיאעפ ענייז
 ,רעיופ רעד :טלעג ןייז וצ ןעמוקוצנא ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רע ליידו ,ןדיי םעד סאהעג
 ן ע זע; ,ןרעייטש יד ןענאטוצפיוא רעלטיטראפ םעד ,ןדיי שעד ,שיא ןיא טאה רע לייוו
 ־ריב רעשיטאטש רעד ;ןבעל ןייז רערעווש טכאמ םאוו ,טיא טקירד טאוו ןקינעי םעד
 -יוטאק יד ןוא טנערוקנאק א "טנעמעלע ןדמערפ" א ןעזעג ללכב ןדיי ןיא טאה רעג
 ןסאמ יד ייב קידנקעוופיוא ,ןלייפ עריא עלא ןסאשעג ןדיי שעד ןיא טאה עכריק עשיל
 ןעזעג ןדיי ןופ .אפוג ץנעטסיזקע רעד ןיא טאה יז ליידו ,ןטקניטסניא עטסרעטצניפ יד
 ,ןזיירק עכעלטפאמיטרדו עקאט ןגעלפ זייוונטייצ .הנומא ריא ןופ גנונעקיילראפ א
 ךיז ףיוא ןאטנא ,ןדיי י־ז ןפטעקאב ןענעק טשינ שיטעט־ץנערוקנאק בילוצ ןגעלפ שאוו
 ־ייויעניא יד .ןדי' יד טיט טיירטש ןלעירעטאט ןטושפ רעייז ראפ ,עקפאמ עזעיגילער א
 ־גשרעה יד ןשיו־צ ןעלגנארעג יד ;ןפורג ןוא ןדנאטש ןשיווצ ןסיוטשנעמאזוצ עטסקיג
 רעד וצ'ןדנאנארעדיוו ענעדיישראפ יד ;שוטנצירפ םאד ןוא ןפיוה עכעלגיניק עקיר
 ןיא טבעלעג טאה דיי רעד .ןדיי שעד ןפארטעג ןבאה עלא ייז — עכריק רעשיטאנאפ
 ־ליב־טולב וצ ןעגנערב שע טגעלפ טפא ראג ןוא האנש ןופ רעפסאטטא רעטמפראפ א
 םעד דצמ ןסעצשקע עקיטולב וצ ,ןעגנוקינייפ וצ ,ןעגנונערבראפ עכעלטנפע וצ ,םילוב

 .ןומה ןטצעהעגפיוא
 ראי ןיא שוטנדיי עשיליופ םאד טכאמעגכרוד טאה גנוטפיווראפ עכעלקערש א
 ־יקאזאק שיקצינלעמב ןאדגאב ןעוו ,(ט״ת ןוא ח״ת ןופ תוריזג עקירעיורט יד) 1648
 ןכייר םעד ןשיווצ םיוטשנעמאזוצ רעד .דנאל םאד טציילפראפ ןבאה םעדראה עש
 רעבא ,רעקראטש ראג א ןעוועג עקאט זיא םעקבאראפ עשיקאזאק יד ןוא םוטנצירפ
 עשיליופ םאד זיא שולש שענעסאלשעג שעד ךאנ טשרע .טרעיודעג גנאל טשינ טאה
 ־עג טעדראמעגפיוא ןענייז ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ .טולב טיט ןעגנאגעגפא םוטנדיי
 ןראוועג טרעטשעצ ןענייז תוליהק ךס א ,תונושמ־תותימ עטפנדיישראפ יד טימ ןראוו
 יד .עטראקדנאל רעשידיי רעד ןופ ןראוועג טשיוועגפא ןצנאגניא ןענייז לייט ןוא
 ־עג זיא םע ןוא רעטלפיירטעצ א ןזעוועג זיא טימעג רעקיטסייג רעד — ךאזטפיוה
 עשיחישמ ןוא עזעירעטסימ ענעדיישראפ ראפ ןדאב רעראבטכורפ א ןראוועג ןפאש
 ־עג ךיז תומשנ עטרעטאמעגשייוא ןוא עטקיטייוועצ יד ןבאה גנאלנראי .םעיזאטנאפ
 רעד) י״רא שעד ןופ הלבק רעד ןופ ןוא רהוז שעד ןופ םערעל עשיטפימ יד טימ טקיווק
 ןיא םילשורי ןיא ןריובעג ,יזנכשא אירול המלש ןב קחצי יבר לבוקמ־לעב רעפיורג
 עירעטפימ יד .(1572 — ב״לש ראי ןיא תפצ ןיא ןבראטשעג ןוא 1534 — ד״צר ראי
 ־ראפ ןיהא ןבאה ןדיי יד ןוא ןליפעג עזעיגילער יד טימ ןראוועג ןטכאלפעגניירא זיא
 .האמוט רעד ןופ גנוביוהרעד ןוא גנוזיילסיוא וצ טפאשקנעב עקיבייא רעייז טפיט
 ־עג זיא ן םאמ יד ןופ תומשנ יד רעביא י״רא ןופ הלבק יד ןוא רהוז םעד ןופ גיז רעד
 ־אב דיי רעד טאה גנולטימראפ רעייז ךרוד .רעקידנעטשלופ א ןוא רעפיט א ןעיו־
 ־עג רע טאה ייז ןיא םאוו ,םיכרד עשיזיפאטעמ ,ןפאשאב ןוא םאמסאק שעד ןעגנוווצ
 ןוא .טלעוו רעשידרע רעד ךיוא געוו ןכעלקילגמוא ןייז ןופ תילכת ןקיטכיר שעד ןענופ
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 =*״ ןפראוווצניירא ןעוועג גרנעכ זיא רעפסאמטא רעטריזירטקעלע רעקיזאד רעד ןיא
 ",יטש רעקידרעקאלפ רעד ןבערבסיוא לאז םע ידכ ,גאזנא ןשיהישמ םעד ן־,פ קנופ

 .ריא ןיא ;ביולג םעד ןוא הלואג ןופ עיזיוו רעסיורג רעד ןופ םער

 גנאל ךיז ףיוא טאה ןכייצ רעד ןוא
 קידתודוש רעד ןופ עלעגיוו םער ןופ ,חרזמ

 ןופ ןעמוקעג זיא רע ,ןטראוו טזאלעג ט ־ג• י נ
 טלאטשעג רעד ןיא ןעטוקעג ;שינמייהעג רע
 שער ןופ הרות יד טעבעגשיוא טאה שיא ראפ געוו טעד .יבצ־יתבש "הישמ" םעד ןופ
 רע טאה ערעל רעשיטקארפ ןייז ראפ .יתזעה ןתנ איכנ ןשיטאנאפ םעד ,ןקיביולג
 ;"►ךאשאב" שעד ןוא "עיצארטנעצנאק" רעד ןגעוו י״רא םעד ;ופ הטיש יד טצונעגסיוא
 ,תוצוצינ יד ןגעוו ;ךיז ןגעק ןפמעק םאוו ,שינרעטצניפ ןוא טכיל ןופ תוחוכ יד ןכעוו
 ;ןטכאלפראפ ךיז ןשיווצ ןענייז םאוו תופילק עניירטוא יד ;וא ןקנופ עקידנטכייל יד

 רעד ןופ "תוצוצינ" יד ןעוועטארוצשיורא זומ שעד ןיא טייז ןייא ןופ דניז רעד ןגעוו
 ־אבאק רעצנאג רעקיזאד רעד ןיא טאה יתזעה ןתנ ."תופילק" יד ייב טפאשנננאפעג
 ןופ המשנ יד ןיהא ןטפעהוצניירא שינאגרא ידכ ,ץאלפ טכאמענ הטיש• רעשיטסיל
 ־אב טאה ראנ ןאזרעפ עמינאנא ןא ןייז וצ הישמ טרעהענפיוא טאה םיא ייב .ןחישמ
 טיא וצ ךיז טאה םאוו ,שטנעמ םעד ,יבצ־יתבש ןופ טלאטשעג עקידתושממ יד ןעמוק
 טלעוו רעשיכיספ רעד ןופ לייט א ןעוועג זיא הלבק יד דלאביוו ןוא .ןזיוואב סעיזיוו ןיא
 ןראסטכורפ א ?!יוא ןלאפעג הרות עיינ עקיזאד יד זיא טייצ רענעי ןיא ןדיי יד ןופ

 .ןראוועג ןעמונעגנא זיא ןיא ןעלצראוו ןגאלשעג טאה יז ,ןדאב

 טייקלענש רעד טימ טיירפשראפ ךיז טאה גנוגעוואב עכעלרעדנווו עקיזאד יד
 ־ץרא ,דנאלנכירג ,ייקרעט ,עפארייא־לארטנעצ ןופ רעדנעל עלא רעביא ןיילב א ןופ
 ךיוא ןעגנאגרעד הרושב עשיחישמ עקיזאד יד זיא 1665 ראי ןיא .שירצמ ןוא לארשי
 דעשיחישמ רעד ראפ טקנופ־ךיוה רעד ןעוועג עקאט זיא שעד ךאנ ראי רעד .ןליופ ןייק

 .הלפמ עכעלדיימראפמוא יד ןגארטעג ןיוש ךיז ןיא טאה םאוו ,גנוגעוואב

 ־עג ךאנ ןענייז תוחוכ עשיאיבצ־יתבש ,תמא .גנורעטכינשיוא יד ןעמוקעג זיא םע
 ןבאה ייז ,ללכב ןליופ ןיא ןוא תוצופת עלא ןופ טיירב רעד ןיא טקיטסעפראפ ןעוו
 ןרעלקוצפיוא טווורפעג ןוא שינרעטצניפ רעשירענאיזיוו רעד ןיא ןעגנורדעגניירא
 שאוו ,תונווכ ןבעגעגוצ ןוא ןגעוו עזעירעטסימ טימ "חישמ" םעד ןופ ךיז ןדמש םאד
 ריז טאה טלעוו עשינבר יד רעבא .ןייטשראפ טנעקעג טשינ םע טאה שטנעמ ןייק
 ךעלטשער יד ןגעק ,תונמחר ןא ,המחלמ ריא טקראטשראפ טאה ןוא טרעטנומעגפיוא
 ־ראפ רעקיזאד רעד ןופ לאפכרוד םעד ;ופ טאטלוזער ןיא .גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןופ
 ־פא רעניימעגלא ןא וצ ןעמוק ללכב לאז׳ס זא ,טארדעג טאה גנוגעוואב רעשירעריפ
 ןשידיי ןקידרעטייוו ןופ ןליוו שעד ןלעטשנגעק ךיז לאז םאור ,חוכ םעד ןופ גנוכאווש
 ןק־טסעפראפ ןוא ךאור רעד ףיוא ;לעטש וצ ךיז חוכ טרעדאפעג ךיז טאה םע ;םויק
 ןעוועג זיא ןטפערק עשיאיבצ־יתבש יד טימ המחלמ רעד וצ רעבא .ןבעל ןשידיי םעד
 ־םימ עשידיי יד ןגעוו רעשראפ רעםיורג רעד ,םולש ראסעפארפ :הביס עפיט ןייא ךאנ
 ־יאיבצ־יתבש רעד ןופ ןשינעפיט עלא טשראפעגסיוא טאה םאוו ,ןעגנוגעוואב עשיט
 — םעראפ רעטשרע רעד ןיא ןיוש זא ,טקאפ שעד ןזיוועג זדנוא טאה ,גנונעוואב רעש
 ,תודוסי ךס א ןעוועג ןענייז — יתזעה ןתנ ןופ הרות רעטרילומראפ־ןייפ רעד ןיא

 -שידיי רעלענאיצידארט רעד וצ הריתס ןיא ,טקנופדנאטש ןזעיגילער ןופ ,ןענייז םאוו
 ־ייז סע ןעוו ןוא .ןטנעמעלע עכעלטסירק עטלוב ןעווענ ןטראד ןיוש ןענייז םע זא ,טייק
 ־אק יד טצירקעכסיוא ןאפ רעייז ►ךיוא ןבאה ןוא ןטסיקנארפ יד ןעמוקעג שעדכאנ ןענ
 א ףיוא ןשינערעהוצנא ןבעגעג ךיוא ןבאה ןוא דומלת שוצ טפאשרענגעק עשיראכעט
 ןעגנוצארפש יוו רעמ טשינ ןעוועג ייז ןענייז ,"גניליירד" ןטלפענראפ א ןיא ןביולג
 שעדכאנ ןעמעננא םאר ;הרות טפיוה רעד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז סאוו רענרעק ןופ
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 ־יגאל א ראנ ןעוועג זיא ןביולג ןכעלטסירק םעד עטקעס רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ
 .ערעל רעמייהעג רעייז ןופ ריפסיוא רעי"

 רעד ןופ ןשינעעשעג יד םורא קילברעביא ןצרוק א ןבאמ ןלעוו רימ רעדייא רעבא
 ־אז ןיא ראבעזנא ראג ןזעוועג זיא לפמעטש רעייז סאוד ־-- עטקעס רעשיטסיקנארפ
 ךיז טאה םע םאוו תקולחמ רעסיורג רעד ףיוא ןלעטשפא ךיז רימ ןלעוו ־- שטשאמ
 יפא טזאלעגרעביא טאה תוקולחמ עקיזאד יד ןיוא .ץושעבייא ןתנוי יבר סורא טריפעג
 סאוו ,ןד" יד ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג א ןראוועג זיא ,הליהק רעזדנוא ןיא ןעגנאי־ק

 .םידדצ עבעלטנייפ ןוא עשירעגירק ייווצ ןיא רעגאל ןשידיי םעד ןטלאפשעג טאה

 ןיא םילודג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,גארפ ןופ בר רעד ,ץישעבייא ןתנוהי יבר
 םעד ןעמענראפ וצ יראוועג ןטעבראפ רע זיא 1750 ראי ןיא רעפעגמוא .רוד םענעי
 רעד ןעוועג זיא אד .תוליהק־רעטסעווש ערעדנא ךאנ ןוא ענאזנלא ןיא לוטש־תונבר
 עסיוועג םאוו ,ןדמע יבצ ןב בקעי בר רעריפנא ןשיטאנאפ־שינבר םעד ןופ טראציז
 ןואג) .א״רג םעד ,ןואג רענליוו םעד ןענאמרעד עגייז ןכירטש עשיטסירעטקאראב
 ,יזנכשא יבצ ,רעטאפ ןייז ןופ טנשריעג טאה ,ןי״בעי ןפורעג ,בקעי בר .(והילא יבר
 ¬למ ייז ט ימ טאה ןוא םזיאיבצ־יתבש םעד ןופ ךעלטשער יד וצ האנש עקראטש ןייז

 ךיז טאה׳ש יוו םעד ךאנ טייצ עצרוק א .רעטיצ ןא ןוא ןטייקבאווש ןא ןטלאהעג המח
 בילוצ ץ״בעי ןופ ןראצ רעד םיורא םיא ףיוא זיא ענאטלא ןיא ןתנוהי בר ןזיוואב
 סאוו תועימק ,סנירעניוועג ןשיווצ טיירפשראפ ןטראד טאה ןתנוהי בר םאוו תועימק
 יאנק רעד .טרעיולעג ייז ףיוא טאה שיאוו טיוט םעד ןופ ןטיהפא טפראדעג ייז טאה
 ־עג זיא רע זא ,בר הרות ןיא ןסיורג םעד טקידלושאב ךעלטנפע טאה ןידמע בקעי בר
 ־עלנעזרעפ ןופ ייר רעצנאג א ךאנ .יבצ־יתבש ןוא ןביולג םענעטלאהאב םעד וצ טגיינ
 הנחמ רעשידיי רעד ןופ גנוטלאפש א וצ ןעגנאגרעד ךאז יד זיא ןסיוטשנעמאזוצ עב
 טלאצעג טאה דצ רעדעי ,םרה ןיא טגיילעג עטייווצ יד ענייא טאה׳מ .עפארייא ןיא
 טאה לבריוועג ןקידמערוטש ןקיזאד םעד ןיא .םעיצראפ עטלפאט טימ ןטייווצ םעד
 םוצ תוכייש עטקעריד ןייק טאהעג טשינ טאה םאוו ,דצ רעטירד א טשימעגניירא ךיז
 תוצרא עברא דעוו רעד .דנאלשטייד ןוא קראמענעד ןופ טבאמ־סגנוריגער יד — ןינע
 ־ראפ טאה ןוא ץישעבייא ןתנוהי יבר יבגל גנולעטש עוויטיזאפ א ןעמונעגנא טאה
 ןפראוו טעוו םאוו םענייא ןדעי םרה ןיא ןיירא טגייל םאוו "ארוק־לוק" א טכעלטנפע
 ןופ גנולעטש עלעיציפא יד זא ,ןעז וצ זיא׳ס םגה .ענאטלא ןופ בר ןסיורג ןפיוא ץומש
 זיא ,ץישעבייא ןתנוהי ,ר ןופ טייז רעד ףיוא ןענאטשעג זיא םוטנדיי ןשיליופ םעד
 ןייק טאהעג טשינ אד טאה ןידמע בקעי ׳ר זא ,ןעגנירד וצ טשינ ןפוא םושב רעבא

 .ןעז דלאב םע ןלעוו רימ .רעגנעהנא
 זיב ענאטלא ןופ הליהק רעד ןיא טמא ןשינבר ןייז ןיא ןבילבעג זיא ןתנוהי יבר
 ־ור םוש ןייק ןעמוקעג טשינ זיא הריטפ ןייז טימ רעבא .1764 ראי ןיא — הריטפ ןייז
 ־גאגרעד ןענייז עילאדאפ ןופ .ןידמע בקעי בר רעפמעק םענעסיבראפ םייב דנאטשוצ
 זיא הרות ןייז .קנארפ טסייה רעפעש ריא סאוו ,גנוגעוואב רעיינ א ןגעוו ןעגנאלק ןעג
 ־עג ךאנ ןבאה םאוו ,הטיש רעשיטסימ רעישיאיבצ־יתבש רעד ןופ לוגליג א ןעדועג
 ־טשינ רעד נןיו.א ,ןיוה־יפלב .םוטנטסירק ןופ ןעקנאדעג עדמערפ טימ שימוצ א טאה
 ־עניא ,םינפ־יפלכ ןוא דומלת ןגעק ףירגנא ןא טימ ןביוהעגנא רע טאה ,םאג רעשידיי
 עפיורג לאצ א ןיא) רעגנעהנא ענייז ןופ ןזיירק יד ;יא רע טאה ןבעל ןשידיי ןיא קיניידו
 ־ייהראפ טאה רע ווו ,םעינאמערעצ עמייהעג ןריציטקארפ וצ ןביוהעגנא ,(תוליהק
 ןוא לאראמ ןופ תודימ ענעמונעגנא יד ןבראדראפ סאד ןוא טייקנסאלעגסיוא יד טקיל
 ןבאה ךרד רענעסאלעגסיוא רעייז ךאלפרעביוא רעד ףיוא סיורא זיא םע ןעוו .תועינצ
 רעד ןופ ןראצ םעד יים ,טבאמ־םגגוריגער רעד ןופ םעכ םעד ייפ ךיז ןגעק טאהעג ייז
 עיסעס ןייז ךיוא תוצרא עברא דעוו רעד טאה 1756 ראי ןיא .הדע רעשידיי רעשינבר
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 ןאד .ללב ;שידיי ןופ ןשאלשעגשיוא ייז ן־,א ברה א יד ?,יוא ןפורעגסיוא ידארב ןיא
 ־רעד ןופ בער־. ןקידריווטוא םעד ןא טפאבעגנא עטקעפ עשיטסיקנארפ יד ךיז טאה
 ־עניא ןופ רעדירב ערעייז ןגאלש וצ טיטרעד ידכ ,אנוש ןכעלרעסיוא וצ גנורעטנענ
 ןופ ?,ליה רעד טיט גנולדנאהרעטנוא עקידהנושמ א ןביוהעגנא ךיז טאה םע .קינייוו
 יד סאוו ,טיטרעד טקידנעראפ ךיז טאה באויו ,עכריק רעשיליוטאק רעכעלטנייפ רעד
 שעד ןעמונעגנא ןבאה רעגנעהנא ערעייז ןופ בור רעד ןוא עט,לעפ רעד ■ןופ רעריפ
 ,תכ רעד ןופ רעריפ םעד ,ןקנארפ ןופ דטש שוצ "רעריפרעטנוא" .ןביולג ןכעלטפירק
 עקילייה יד ןעמונעג טאה רע ןעוו ,ומצעבו ודובכב .ויניק רעשיליופ רעד ןעוועג זיא
 ־ראפ ערעווש יד ןופ טעוועטארעג טשינ רעבא שיא טאה םאד .עשראוו ןיא גנופיוט
 טצעזעגניירא קנארפ זיא ןאקיטאוו םעד ןופ לעפאב ןטיט ןוא עכריק רעד ןופ ןטכאד
 יד ,ןסאלשראפ ןעוועג רע זיא ראי 13 .גנוטבעפ רעוואכאטסנעשט רעד ןרא ןראוועג
 ־עגרעביא םעפע טקידיירפעג רע טאה ביורא השיפת רעד ןופ .1772 — 1760 ןראי
 ־רעד .ערעל רעכעלדנעטשראפטוא רעזעירעטשיט א ןגעוו תורות עשיראנ ענעבירט
 ־נא םקנארפ ;באה 1768 ראי ןיא .םינבש עריא ךרוד ןראוועג ןטינשעצ ןליופ זיא לייוו
 שעד ןעמענניא ןליוו ייז זא ,ןסור יד ,רעשרעה עייג יד וצ ןדנעוו ךיז טווורפעג רעגנעה
 ־אווארפ רעד ןופ רעריפ יד ןדיירנייא טווורפעג ןבאה ייז .ןביולג שענוואלסאווארפ
 בילוצ השיפת ןיא טראפשעגנייא טציז ,קנארפ ,רעריפ רעייז זא ,עכריק רענוואלפ
 טגיינעג זיא ,קנארפ ,רע זא ,ןעזרעד ןבאה םארו ,ןקילאטאק יד ןופ טפאשדנייפ רעד
 ץפ ךורכ טרעטשעצ רעבא טאה ;רעייז ווררפ ןקיזאד שעד ...עיוואלסאווארפ רעד וצ
 רעשישור רעד ןיא ןראוועג טלגאווראפ ןטפעשעג ענייז בילוצ זיא םארו ,דנאלנכירג
 עשיטסיקנארפ יד זא ,ןזיירק עקידנבעגשאט יד טרעלקעגפיוא ןטראד ןוא טאטשטפיוה
 ראנ ןביולג ריא טשיוט שאוו עדנאב עשירעלדניווש א יוו רעמ טשינ זיא עטקעס

 .ןריקפאמ ךיז ידכ ,ןגעוו םינפל
 ־אז רעד ךיוא ןטיטעגשיוא טשינ ןבאה שטערוטש עקיזאד יד ןופ םעילאווכ יד

 .הליהק רעשטשאמ
 ןופ ןוז א יוו ,שטשאמאז ןיא ןראוועג ןריובעג ,שיוא טזייוו ,זיא ןהכ םהרכא *בר
 תונבר םאד ןעמונראפ רע טאה רעירפ .הליהק רעד ןופ בר ןעוועג זיא םאוו ,קחצי יבר
 ןייז ןבירשעגנא רע טאה ןטראד זא ,שיוא טטוק׳פ ;וא ,עלראט ןופ הליהק רעד ןיא
 ןא זאד ןופ .עיצאדנעמאקער עלעיצעפש א ןעמוקאב טאה םאוו ,"םהרבא־תיב" רפפ
 לטיט ןייז ןוא (רפס ןייז ןופ ןעמאנ ןפיוא) "םהרבא תיב" רעד יוו טסווואב רע זיא
 ־עגשיוא םעדכאנ ןיוש טאה רע םגה ,רעטעפש ךיוא ןבילבעג זיא "אלרט ק״קד ד״בא"
 ־אז ןעוועג ,קהצי יבר ,רעטאפ ןייז ךאנ זיא 1753 ראי ןיא .שעיצקנופ ערעדנא טליפ
 ,ןטעבראפ טרעוו םהרבא בר זא ןיוש ריט ןעניפעג רעטעפש ראי א .בר רעשטשאמ
 וצ תועטשט ,תונבר עקיטראד יד ןעטענרעביא לאז רע הליהק רעשטשאמאז רעד ןופ
 ןוא הרות ןיא םסרופמ ןעוועג ןיוש רע זיא ןאר — לוטש־תונבר םרעטאפ םעד ןענשרי
 עברא דעוו ןופ עיסעס רעד ןיא טקילייטאב ךיז רע טאה ראי םענעי ןיא .(31)ןביירש
 ־אב וצ ןענאטשעג ןאד ןענייז םאוו ןגארפ יד ןופ ענייא .ןיטנאטסנאק ןיא תוצרא
 רעד ןיוש טאה קירוצ ןראי טיט .ם״ש שעד ןופ קורד םעד ןגעוו ןעוועג זיא ןטכארט

 ןופ יירעקורד רעד ןופ ם״ש ןופ הסונ םעד ןענעקרענא וצ ןסאלשאב דעוו רעלארטנעצ
 ןקיזאד שעד ןופ גנוטיירפשראפ רעד ןפלעה וצ ידש ןוא םאדרעטשמא ןיא סעפארפ
 א ,ראי 25 ןופ ךשמ ןיא ש״ש ם עד ןקורד וצ ,שרה א ךרוד ,ןראוועג טרשאעג זיא ש״ש
 ןופ יירעקורד רעד ןיא ש״ש רעד ןענישרעד זיא שולשאב ןקיזאד םעד ךאנ טייצ עצרוק

 ןמיס ;395 — 391 ןמיד ,ב״כשת ןמיס ;374 -- 372 ןמייז ,ט״פרת ןמיס "סקנפ״ (31)
 .424 — 422 ןמייז ה״סס־ה
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 ראי ןופ עיסעס רעניטנאטכנאק רעד ףיוא .ךאבצלוז ןופ ןרהא ר״ב ןמלז־םלשמ׳ר
 :וא יד ןשיווצ .סרעקורד רעכאבצלוז יד ךיוא םרח א ןראוועג טגיילעגפיורא זיא 1754

 ןחכ םהרבא ׳קה" ךיוא ךיז טניפעג זץחסיוא־םרח ןקיזאד םעד ףיוא ענעבירשעגרעט
 (32).״טשמאזמ

 ־*ופ יד ןופ ןבעל םעד ןיא לייטנא ןוויטקא ןא םהרבא בר טמענ ןא טייצ רעד ןופ
 טגייטש רע .(33) םינבר עריא ןופ ןרוגיפ עלארטנעצ יד ןופ רענייא יוו ןדיי עשיל
 ,רימ ןסייוו ןבעל ןבעלנעזרעפ ןייז ןופ .טעטיוויטקא ןוא טעטיראלופאפ ןייז ןיא רדסכ
 ןיד־תיב־בא םעד ןופ רעטבאט רעד טיט טאהעג הנותח 1758 ראי ןיא טאה רע זא

 (34).ןילבול ןופ
 ־עבייא ןתנוהי בר םורא תקולחמ רעסיורג רעד ןופ הפוקת יד ןעוועג זיא סאד
 טאה םע םאוו ,גנולעטש עלעיציפא יד זא ,טנאמרעד רעירפ ןיוש ןבאה רימ .ץיש
 ןעוועג זיא תוצרא עברא ןופ דעוו רעלארטנעצ רעד ןינע ןקיזאד ןגעוו ןעמונראפ
 טגייל סאוו ,ירירב ןפיוא ענעבירשעגרעטנוא יד ןשיווצ .ןתנוהי בר ןופ טייז רעד ףיוא
 ־יפעג — 1753 ראי ןופ *— ןתנוהי יבר ןדמיולראפ םאוו עקינעי יד םרה ןיא ןיירא
 "תוליהק עשתמד שאר 'ץשוופז ק״קב הגוהה קחצי ןטקה" ןופ המיתח יד רימ ןענ
 ז״א םהרבא בר רעבא .(35)(תוליהק ןיינ יד ןופ רעטסטלע רעד ,שטשאמאז ןופ קחצי)
 טשינ ךייא געוו ,דנאל ןייז ןופ רעריפ יד ךרוד ,ןטנכייצעננא םעד ןיא ןעגנאגעג טשינ
 ־טעק רענעסיבראפ א יוו םיורא ךיז טזייוו רע .רעטאפ ןסיורג ןייז ןופ געוו םעניא
 םאוו ,םזיאיבצ־יתבש ןוא קיטסימ רעשיהישט רעד ןופ ןעגנוניישרעד עלא ןגעק רעפ
 ־עג רע זיא רעבירעד .טייקשידיי ןופ לרוג םעד ןרעטיצפיוא טכאמעג טאה רוקמ ריא
 רעטייווצ רעד ןופ ;ץישעבייא ןתנוהי בר ןגעק גנ־לעטש רעוויטאגענ רעד וצ ןעמוק
 ןיא םיא טיט טייטש רע .ןדמע בקעי בר ןופ דיסה ןקיטאלפ א יוו םיא רימ ןעעז טייז
 רנעאנ קורדסיוא םוצ טראד ןעמוק טפא ראג ,גנוטאראב ןוא גנודניבראפ רעכעלווירב

 .ןעגנואיצאב עכעלטניירפ עט
 ןליופ עשידיי םאד זיא קיטסאטנאפ רעשיהישמ רעד ןופ ץנעווקעסנאק א יוו
 ןענייז םאור ,ןטפירש־םייהעג ןוא תועימק ןופ םארטש א טימ ןראוועג טציילפראפ
 ןופ טייצ רעד ןופ יבצ־יתבש ןופ ןאזרעפ רעד טימ ןדנובראפ ראבסיירעצמוא ןעוועג
 טמאטשעגפא ןבאה ביוהנא ןוא רוקמ רעייז םגה ,םיא םורא גנוריוי רעשיחישמ רעד
 עברא דעוו רעד םאוו ווירב יד ןופ ענייא ־יוא .םיא ראפ תופוקת עקידרעירפ ןופ
 ןיא — עימעדיפע־עימק עקיזאד יד ןפמעקאב וצ ידכ ,טקישעגסיורא טאה תוצרא
 ןשיווצ זיא — דנאלשטייד ןופ ןעמוקעג זיא סאוו גנוציילפראפ רעד ןגעק לאפ םעד
 לילגמ ררובמ טשמאזמ ןהכה םהרבא (ןט)קה" ןופ המיתח יד ךיוא ןאראפ ערעדנא
 ¬בא תיב רפס לעב (תוצרא תלדד לארשי תיבד ןמאנו) א״דד י״בדנו עיצאניררוא

 (36) ."םהר
 גנודנעוו רעלעיצעפס א טיט סיורא םהרבא בר זיא ד״יקת ןופ ולסכ שדוה ןיא
 ־,עג זיא ורירב רעטנאמרעד רעד זא ,ךיוא טרעלק רע .ןליופ ןיא ןדיי וצ ווירב א ןוא
 םינבר יד ןגעוו טייקמעראוו טימ פא ךיז טפור ןוא םעקיניבצ־יתבש יד ןגעק טדנעוו

 (37).דנאלשטייד ןופ

(32) 
(33) 
(31) 

(35} 
(36) 
(37} 

 .404 -— 403 ןטייז ,ח״ישת ןמיס ,"סקנפ״
 .429 טייז -.ג "עשת ןמיס ־״״ "סקנפ״

 .430 טייז ״״׳ ה "עשת ןמיס ,"סקנפ״
 .395 . 391 ןסייז — ב "בשת ןמיס ,"סקנפ״

 .397 -. 396 ;סייז ,ג״כטית ןמיס ,"סקנפ״
 .398 סייז ,ה״כטית ןמיס ,"סקנפ״
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 ,(דנאלנכירג ןופ)ןוי ץראמ ךורכ בר םע טניימ ווירב ןקיזאד םער זא ,םיוא טזייוו
 יד ןביול ליוו רע ןעוו .ץ״בעי וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא רעטעפש ראי ייווצ
 רעד ןגעק ךמאק ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה םארו ,"ןילופ ינבר ינואג" יד ןופ גנולעטצי
 ־עג םסרפמ טאה םע םאוו ,"םרה" ןופ ורירב םעד ןגעוו רע טלייצרעד ,גאלפ־עימק

 (38).״ץשומזמ ןהב םהרבא בר" ןעוו

 ווירב רעדנא ןא ןופ ןבילבראפ זדנוא זרא טקאפ רעשיטסירעטקאראכ רעייז א
 תודע" ןיא ,טראוו ןיא טראוו ,טבארבענ טרעוו סאוו ,דנאלנכירג ןופ ךורב ׳ר ןופ
 .בר וצ טביירש רע ;ו״טקת ראי ןופ הריפס ןיא געט 36 ןופ ,2 טייז ו״נ טאלב ,״בקעיב

 :!ידמע בקעי

 ■שטשומאז ק״ק ימכח ןוגכ תולודג תוליהק םג םא יכ הלוגס ידיחי קר אל"
 ,חולשל םהילע רכד ודוהמ תתל ינממ ושקבש םירפוסו םימכח האלמ ריע

 "וירפס םהל

 ׳טאטש א ,שטשאמאז־ימכח יד יוו תוליהק עסיורג ךיוא ראנ ענלצנייא ראנ טשינ")
 רמיש ןייז ןופ ןבעג וצ ןטעבעג רימ ןופ ןבאה רעביירש ןוא םימכח טימ לופ זיא םאוו

 .("רעביב ענייז ייז ןקישוצוצ ,טייק
 בר ןגעק ץ״בעי ןופ ןעפ רעד ןופ םירפס יד ןראוועג טניימעג אד ןענייז רעביז

 .ןיימעגלא ןיא םזיאיבצ־יתבש םעד ןוא ןתנוהי
 ־ערעדנא וצ גנואיצאב ןייז ןופ ךיוא ךיז טקעלפטנא םהרבא בר ןופ גנולעטש יד
 ךיז ידכ ,"תודעה תוחול" ,רפס א ןבירשעגנא ןתנוהי ׳ר טאה טסווואב יוו ."רעפמעק"
 ןטארטעגסיורא זיא 1757 ראי ןיא .ןעגנוקידלושאב םנידמע בקעי 'ר ןופ ןשאוווצנייר
 ¬ול" ןעמאנ ןטימ רפס םעד טפור רע ןוא טעלפמאפ ןפראש א טימ םי,א ןגעק זוא דוד
 טאה "ןואה תוחול תריבש רפס" ןעמאנ ןטיט ,ליווקשאפ ןקיזאד םעד ךיוא ."ןואה תוח

 .(40)ןעגנאזעג־ביול טימ לופ ווירב א ןבירשעגנא םהרבא בר
 ןופ עטכישעג עבעלרעדיוש) "הילודופב ארונ השעמ" יד ןפאלראפ זיא לייוורעד
 ןגעק ןזאלעגסיורא טפעה א ןדמע בקעי ׳ר ןפורעגנא טאה סע יוו — (עילאדאפ
 המחלמ תוצרא עברא יד ןופ םיסנרפ יד טביולרעד רע טאה 1757 ראי ןיא .ןטסיקנארפ
 ,טייקדליוו רעשיאיבצ־יתבש רעד ןופ םקורו םעד ןגעק ,ןעלטימ עלא טימ ,ןטלאה וצ
 *ראפ ווירב ןקיזאד םעד ןופ ."ןענערבראפ ייז לאז׳מ זיכ תוכלמ וצ הריסמ" ךרוד ךיוא
 םהרבא בר" ןופ עגארפנא רעד ףיוא רעפטנע ןא יוו ןעמוקעג זיא סאד זא ,רימ ןעייטש

 ."(41)׳ץשומזמ ןהב
 רעקיזאד רעד ןופ דנאלנכירג ןופ ךורב בר טאה ראי םענעי ןיא זא ,סיוא טזייוו
 רע זיא ץ״בעי וצ ווירב ןלעיצעפס א ןיא .ןסולשאב עשיטקארפ ןעמונעגנא גנולעטש
 ןוא ןראטסינדב יד ייב ,עכריק רעשיליוטאק רעד ייב תולדתשה ןייז ןנעוו עידומ םיא
 ־רעד רע טאה תולדתשה רעקיזאד רעד ןופ טאטלוזער א יוו .ןט3 םעד טסוניוא גיגיק
 ןבאה םאוו ,ןטסיקנארפ יד ןגעק (ןרעוו וצ ןטינשראפ)"תרכ" ןופ ןיד־קספ םעד טכיירג
 ןא ,רעברא רע טינ יוזא .םוטנטסירק םוצ ןייגרעביא ךרוד ןעוועטאר טווורפענ ךיז
 ברחל" ;בובל ,ןילבול ןופ "םיגיהנמה םינבר" יד וצ טקישעג רע טאה קספ ןקיזאד םעד
 רצ ךיוא ןוא ","ילרט ק״קד ד״כא טשמזל ו״רנ ץ״כ םהרבא ונרומ א״דד ןמאנ ןואגה

 .408 סייז ,ב״יבעת ןמיס ,"םקנכ״ (38.))
 .408 טייז <5 גנוקרעמאב ,ג״מט׳ת ןמיס ,"סקנפ״ (39)

 .420 ,419 ןסייז ,ם״טדו ןמיס "סקנפ״ (40)
 .422 ,421 ןמייז ,ו״סטית ןמיס ,"סקנפ״ (41)
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 אפוג םהרבא בר זא ,ןלעטשראפ ךיוא ךיז ןעק ןעמ .(42)י;ילאדאפ ןופ םינבר ייווצ
 .(43)ןטםיקנארפ יד ןגעק גיניק ןוא עכריק רעד ייב טרינעוורעטניא טאה

 ךיז טאה׳ס רעדייא ךיוא שטשאמאז ןיא דמערפ ןעוועג טשינ זיא קיטםימ־הלבק יד
 ־םקלאפ טלעטשעגפיוא ךיז ןופ טאה יז :טרעקראפ .גנוגעוואב עשיחישמ יד ןזיוואב
 םאוו ,ןסאמסקלאפ עטסטיירב יד ייב טבילאב ןעוועג ןענייז סאוו ,ןטייקכעלגעזרעפ
 ־ינ ענעעשעג ןגעוו םעטכישעג־םקלאפ ןופ םעדגעגעל טימ טלקיוועגמורא ייז ןבאה
 תודלות" רפס םעד ןיא ןאראפ זיא םעד ןגעוו טנעטוקאד רעטנאסערעטניא רעייז א .םיפ

 :םש־לעב והילא בר ןופ "םדא

 שריה יבצ ןרהא ר״רהומ ןטסווואב םעד ןופ טרעהעג באה ךיא ןוא"."
 בר) ש״ביר לבוקמ םעד ןגעוו ןליופ ןופ■ תוצרא עברא ןופ ןמאנ םעד ,ץ״כ
 ןענייז ךס א ןעוו ,םערוטש םעד םעד תעב ה״ת ראי ןיא .(םש לעב לאוי
 יפיש עניילק ןיא טגאיענבאנ ייז ןבאה םעגאגילוב יד ןוא ןפיש טימ ןפאלטנא
 טאהעג לבוקמ רעקיזאד רעד טאה ,טגאיעגנא ייז ןבאה ייז יוו טעמכ ,ךעל
 ןופ טיירגעגוצ טאהענ) ןעגנונעבייצ ענעדיישראפ טימ לוואט א ךיז ייב
 רעד ךיוא ןעגנאהעגפיוא םיא ןוא לוואט םעד ןעמונעג טאה רע ןוא (רעירפ
 ןדנווושראפ זיא ןוא טייקלענש רעכעלרעדנווו א טימ קעווא זיא יז ;וא ךיש
 רעד ,בר רעד טלייצרעד רימ טאה םאד ןוא .םענאגילוכ יד ןופ ןגיוא יד ןופ
 ...רעטמיראב רעד ,םעדייא ןייז ךיוא .טייקרעביז רעקידנעטשלופ טימ דיסח

 טאה ,ש״ביר לבוקמ ןטנאמרעד־רעירפ ם עד ןופ ןוז רעד ,שטשאמאז ןופ ירוא
 .(44)״ןעשעג יוזא זיא ךאז יד זא ,רעטאפ ןייז ןופ ןעמאנ ןיא טלייצרעד רימ

 ׳שריה יבצ בר רעד יוו רערעדנא ןייק טשינ זיא בר רעטנאמרעד אד רעד
 דעוו םעד ןופ ןטנעמוקאד יד ןופ עגייא ךיוא ןבירשעגרעטנוא זיא םאוו /ץשומזמ
 ־גווז יד ןיא ןימאמ רעקימאלפ א יוו טניישרעד רע .(45)1687 ראי ןופ תוצרא עברא
 טעז םע יוו זיא םארו) םש־לעב לאוי בר לבוקמ ןסיורג םעד ןופ ןעננולייצרעד־רעד
 קידנבעג ןעוועג ןתחתמ םיא טימ ךיז ןוא (בשות רעשטשאמאז א ןעוועג ךיוא סיוא
 ־לוזער ןיא ןוא 1648 ןופ קילגמוא ןסיורג ןכאנ לייוו .יורפ א ראפ רעטכאט ןייז םיא
 ןעוועג רעצרעח יד ןענייז ,טזאלענפארא םעד ךאנ ךיז ןבאה םאוו פעלק יד ;ופ טאט
 ־גאפ יד ןופ םיוש ןיא ןוא טקיאוראב טאה םאוו ,עיזיוו רעשיטסימ רעד ראפ ןפא
 טשינ טנעקעג טשינ טאה שטשאמאז עשידיי יד .טסיירט טכוזעג ייז ןבאה סעיזאט
 טשינ ךיוא םיא ןרפ זיא םע ,םארטב• ןזעירעטסימ םעגיימענלא םעד וצ ןייטשוצוצ
 ןשיורג םעד ןופ טאטלוזער ןיא רעבא ."ןילופ תוצרא עבראד ןמאנ" רעד ץגאג םיורא
 ־יחישמ רעסיורג רעד ךאנ ננורעטכינסיוא רעד טימ תוכייש ןיא קיטייוז ןקיטסיינ
 ,םזיאיבצ־יתבש םעד טימ טקינייראפ ךיז טאה קיטסימ יד ןעוו ,גנוגעוואב רעש

 ־סימ רעד טימ רעגאל ןשירעפמעק םוצ טקינייאראפ שטשאמאז עשינבר יד ךיז טאה
 .טייצ רענעי ןיא םוטנדיי ןראפ ךעלרעפעג ןזיווענסיורא ךיז טאה םארו ,קיט

 .תוצרא עברא דעוו ןופ הפוקת יד ןיינוצרעטגוא ןא טבייה םע

 רעטציירעגנא רעד .דנאטשוצ רעטקיאוראב א ןייז לאז םע זא ,טייוו ךאנ זיא׳ם
 ןבאה םאוו ןעיימרא עדמערפ יד ;ץנערוקנאק עכעלטפאשטריוו יד ;עכריק יד ;ןומה

 .424 — 422 ןמייז ,ח״סשת ןמיס ,"סקנפ״ (42)
 .430 טייז ,ח״עשת ןמיס ,"סקנפ״ (48)

 .525 ,524 ןטייז ,םינוקיתו תורעה תו!פסות ,"סקנפ״ (44)

 .207 ,206 ןטייז ,ג״לת ןמיס ,"סקנפ״ (45)
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 ־ראפ שיא ןבאה ,ןדיי שעד ןופ רעפרעק ןיא ןפארטעג ןבאה ,הנאל םאד טציילפראפ
 ןזעוועג זיא דעוו שעד ןופ הפוקת יד רעבא .טקינייפעג רעהפיוא ןא ןוא טעדנווו
 רעכעלטפאשטריוו ריא ןיא םיורנ :ןליופ ןופ ןבעל ןשידיי ןיא הפוקת ע־םיורנ א
 .בצמ־רוטלוק ןוא ןקיטסייג שעד ןיא ;םקווו ןכעלטפאשלעזענ םעד ןיא ;גנולקיווטנא
 .ןטיבעג עלא ףיוא םקומ ןוא טעטיוויטקא ןופ ,גנופאש ןופ הפוקת א ןעווענ זיא םע
 א יוו טנידעג שטשאטאז טאה לטיפאק־ןבעל ןקידטערוטש ןקיזאד םעד ןיא ןוא
 עברא דעוו םעד ןופ טייקשידיי ןופ ןבעל שעד ןיא רערעטנומפיוא רעקידתושסט

 .<46)ליפשייב ןטלוב ןייא ןבעגוצ רימ ןלעוו קילברעביא ןקיזאד םער וצ .תוצרא
 ןראוועג ןבירשעגרעטנוא וואלסאראי ןיא זיא ,טשוגיוא ןט10 םעד, 1750 ראי ןיא
 עקידרעטייוו יד ךיז רימ ןסיוורעד שיא ןופ םאוו ,טנעמוקאד רעשהכולמ רעלעיצעפס א
 ־רעה רעד ,וואנארג ןופ יקסדואנארג שזעימיזאק ןעמוקעג זיא ילוי ןטם20 םעד :שיטרפ
 ־ייטפא־עירעליטרא רעשהכולמ רעד ןופ טנאדנעזנאק רעד ,זיירק רעמאדאר ןופ רעש
 דעוו ןופ עיסעס רעד וצ ראסימאק א יוו ,רצוא־הכולמ■ ןופ רעעזפיוא רעד .וו״ז.אא גנול
 הנידטה ישאר יד רעסיוא ןענופעג טשינ םענייק ןטראד רעבא טאה רע .וואלסאראי ןיא
 ,עשיל ןופ ז,םוי ןופ ןוז םעד םהרבא (ןדיי םעד) ןקיביולג־טלא םעד ןוא עלשימערפ ןופ

 :ראסיזכאק רעקיזאד רעד טביירש םע ןוא .סנרפ ןטסטלע םעד

 ווו ,שטשאמאז ןייק ווירב ייווצ טקישעג באה׳כ יוו ,םעד ךאנ ךיוא"
 ־יהנמ עשידיי ערא ,טנדפ ןופ דייר יד טיול ,ןענופעג ךיז ןבאה ןטדאד ןלאז׳ס

 "...ןעמוקעג טשינ רענייק זיא ,םינ

 דעבטעטפעס ןט10 שעד ףיוא עיסעס יד פא רע טגייל ןעגנואארד ןוא סעכ טיט
 ־וצ ןיטרעט ןצרוק א ייז טינ רע זא ,ןהנעט טשינ ןלאז ןדיי יד ידכ ,ראי ןקידנפיול ןופ

 ,תונובשח יד ןגארטוצ
 שטשאמאז םאוו ,טרא רעד זיא לאפ שעד ןיא אד זדנוא טריסערעטניא םע םאוו
 ,טכאזנ רעד טיט םיר ןוא םיזירק ןופ הפוקת רעד ןיא .רטנעצ א זיא יז :אד טמענראפ
 יד ןקעד ןנערו ןטייקירעווש עלעיצנאניפ ןעוועג ךיוא ןענייז םע זא םיורא ךיז טזייוו
 א ףיוא דעוו ןלארטנעצ ןופ םינבר יד ןעטאזוצ ךיז ןעמוק ,ןרעייטש עטניילעגפיורא

 .שטשאמאז ןיא גנוטאראב
 .ןראי עטקירדרעד ערעווש ןיא ןעמוקענ זיא הפוקת רעקיזאד רעד ןופ העיקש יד
 ןפיוא ןוא ןראוועג טלסיירטעצ זיא בצמ רעכעלטפאשטריוו רעד ךיוא זא ,םיוא טעז
 טיט הטחלמ־ןעפ רעד ןופ סעמיטש יד טרענודענ ןבאה רוטלוק רעקיטסיינ ןופ טיבעג
 ¬רא עברא דעוו רעד לטב טרעוו םע ןוא טא־טא .שזיקנארפ ןוא שזיאיבצ־יתבש םעד
 ןצנאנ שעד טיט ןעמאזוצ ןוא תוחוכ עדמערפ ןשיווצ טלייטראפ טרעוו ןליופ ,תוצ
 .עטכישעג ריא ןיא הפוקת רעיינ א ןיא ןיירא שטשאמאז טייג דנאל ןופ ץוביק ןשידיי
 ןייא ןופ םעלק רעכעלטפאשטריוו רעד ןוא תוטיחש יד ,תופידר ןופ עילאווכ יד
 רעד ןופ גנונעפאה רעשיחישמ רעד ןופ לאפכרוד ןבילוצ שואי רעבירט רעד ןוא טייז
 ייז טגאיעגניירא ,קלאפ ןשידיי ןופ ןסאמ עטיירב יד ןגאלשרעד ןבאה ,טייז רעטייווצ
 ־עמסינטלעהראפ ,לייט רעניילק ראג א .טייקיזאלסננונפאה א ןיא ,טייקטסיוו א ןיא
 ןבאה ןוא דומלת ןופ גנוטסעפ רעד ןיא ןצישאב טווורפעג רעטייוו ךיז ןבאה ,קיט
 א ןדיימראפ וצ ידכ ,ןבעל עשידיי םאד ןקראטשראפ טווורפעג רעפייא רעמ טיט

 .םראפ זיא טשינ רעכלעוו ןיא ,גנורעטסייגאב עשיטסימ עיינ
 טעד ןשיווצ טיירפשראפ רעקאלפ א יוו ךיז טאה טרעדנוהראי ןט18 ןופ ףוס םוצ
 ־עוואב יד .שזידישה רעד — גנוגעוואב עקיטכעמ עיינ א םוטנדיי ןשיאעפארייא־חרזמ

 .382 ,381 ןטייז ,טי״ה ;יניפ ,"סקנפ״ (14)
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 -אי טאה ןוא ןראטקאפ עשיגאלאכיספ עמאזקריוו טיט טנפאוואב ןעמוקעג זיא גנוג

 ןטושפ ם עד ןבעגעג יז טאה רקיע רעד ןוא תישאר .ןסאמ יד ןופ תומשנ יד טשרעה.
 -צניפ עקיזאד יד ןיא טסיירט טפעשעג טאה רע ןענאוו ןופ טלאהנא ןא ,טאנ א ןדיי

 ןשיטסימ ןזעיגילער םעד ןופ ךס א ןעוועג עקאט זיא הטיש רעיינ רעד ןיא .געט ערעט,
 ־עלע ךס א טגאמראפ ךיוא יז טאה טקנופדנאטש ןשיגאלאכיספ ןופ רעבא ,זאטסקע
 -אב םעד ךרוד .טייקיצראה טימ ,עביל טימ דיחי ןפיוא טקריוועג ןבאה םאוו ןטנעמ

 ראג א טראד טמענראפ "קידצ" רעד ווו ,עיפאזאליפ־םליפעג רעשיטסימ רעד ןופ ךירג
 ־אב ןייז טימ ןדנובראפ טקערידמוא ןעוועג רעקיביולג רעדעי זיא ,טרא םענעעזעגנא
 תוציחמ עקיד יד .ץראה ןדאלעגנא ןייז ןסיגסיוא םיא ראפ טנעקעג טאה ןוא רעפעש
 ־עגפארא ןענייז רוטארעטיל רעזעיגילער רעד ןופ דנעב עבארג יד ןופ ןקערש יד ןוא-
 ןיא ראנ -- םיניד ענעקורט יד ןיא ,הבלה רעד ןיא ןעוועג טשינ רעמ זיא טאנ .ןלאפ

 .ןביולג ןיא ,טעבעג ןיא ,גנאזעג

 ןעגנאגרעד ןוא םיבושי עשידיי עלא טציילפראפ טאה עילאווכ עסיורג עקיזאד יד
 טאה שטשאמאז יוו הליהק עשינבר־לענאיצידארט אזא וליפא .ש מ שאמ א ז ןייק ךיוא
 ןביוהעגנא ןבאה ןטניוו עיינ .גנונעוואב רעיינ רעד ןלעטשנגעק טנעקעג טשינ ךיז
 —י שטשאמאז ןיא תודימה ןופ דוסי רעד ןראוועג טגיילעגקעווא ןאד זיא םע .ןזאלב

 ־לא םעד ןיא ךירטש רעקיבראפ רעדנוזאב א ןעוועג זיא בושי ןופ לייט רעקיזאד רעד
 .הליהק רעד ןופ דליב ןלופרילאק םעניימעג

 ןופ ,טייז־ןופצ ןופ .תודיסח ןופ גיז רעד ןטלאהעגנא טשינ טאה גנאל רעבא
 ןואג ןופ ליומ םער ךרוד ,ענליוו ןופ ,המחלמ עטרימאלקארפ יד ןעמוקעגנא זיא ,עטילי

 .והילא יבד

 ןעוועג ־יא שטשאמאז 1 :לת עפ ,םינבר עריא .טאט־ש עקיטביזרעפייא ןא
 ןופ עדייבעג יד ןטיהוצפא ןטסאפבאוו רעייז ךיוא שיטאנאפ ןעוועג ןענייז ,רענרעלי

 יבצ־יתבש םעד טימ ךמאק ןזאלסימארפמאק רעייז ןעזעג ןיוש רימ ןבאה רעירפ .תד
 זיא׳ס .ןסקאוועגסיוא גנוגעוואב רעד ןופ ןענייז םאוו ןעגנוניישרעד ערעדנא ןוא םזיא
 ןא יוו תודיסח ןטימ טשאמאז ןיא המחלמ עשינבר יד ןעז עקאט ףראד׳מ זא ,תמא
 ןוא ענליוו ןופ טמאטשעג טאה םארו ,ךירגנא ןצנאג םעד ןופ לייט רעראבלייטפאמוא

 .םיבושי עשידיי עלא ןיא ןגארטעגרעבירא ךיז

 ־קע רעד ןיא ןעוועג זיא הביס־באגוצ א זא ,קפס םוש ןייק אטשינ זיא׳ס רעבא
 םוצ לכ־תישאר ןוא םזיציטסימ םוצ טפאשרענגעק רעלענאיצידארט רעקידנריטסיז
 ןשיטסימ ןופ ןטנעמעלע עסיוועג זא ,םעד ןיא קפס םוש ןייק זיא םע .םזיאיבצ־יתבש
 ־פיוא רעיינ רעד וצ גנוגעוואב רעשיהישמ רעסיורג רעד ןופ רעבירא ןענייז זאמסקע
 ךאנ ,רבע .ןטייוו ןיא עקאט ןקעטש םאוו ןטנעמעלע ,תודיסח — גנוגעוואב רענעמוקעג
 רעביא רעבא טגעוו םע .אפוג גנוגעוואב־יבצ־יתבש יד ןעוועג וליפא זיא׳ס רעדייא
 םויש ןייק ,רכז םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ערעל רע־שידיסה רעד ןיא סאוו ,טקאפ רעד
 א ןופ גנוריציפיטנעדיא רעד ןגעוו לעיצעפס ןוא ,קנאדעג ןשיהישמ א ןגעוו טיידנא
 ינוא ןייק טבאמעג טשינ ןבאה רעטכעוו עשיטאנאפ יד רעבא .הישמ א יוו ןשטנעמ
 טרעטיצעגפיוא ןענייז ייז ,םיטרפ ןייק ןיא ךיז טכארטעגניירא טשינ ןוא דיישרעט

 סעפע ,תוכייש א םעפע ןייז רשפא ןאק םע זא ,טייקכעלגעמ־םצע םעד ןופ ןראוועג
 לאמ ןייא ןיוש .גנוגעוואב רעשיהישמ רעד טימ ,םראפ רעדנא ןא ןיא ,טייקכעלנע ןא
 טרימראלא טשינ םנטייצאב טאה׳מ לייוו ,ןראוועג טלכיורטשעג םוטנדיי םאד זיא
 םיורא ייז ןענייז גנורזחרעביא יד ןדיימוצסיוא ןליוו רעייז ןיא ןוא .ראפעג רעד ןגעוז
 טאה שטשאמאז עשינבר יד .גנוגעוואב רעיינ רעד ןגעק טפארק רעצנאג רעד טימי
 תודיסח וצ טפאשרענגעק ריא ,תודיסח ןגע ק ףמאק ריא טצעזעגראפ ראנ סורא יוזא
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 ס רעבעלריטאנ א ןעדדעג זיא
 .ןעגנוניישרעד

 טקיטשרעד זיא תישאר

 םזיאיבצ־יתבש וצ טפאשרענגעק ריא ןופ ךשצ

 רעד ןופ בייהנא רעד שטשאטאז ןיא ןראוועג

 ;ענייז ןוא

 -אב רעיינ
 ;עטספראש יד ןראוועג טדנעוועגנא ןענייז׳ס זא ןלעטשראפ ךיז !ףראד ןעט "ונוגעוו
 £אלק רעטשרע רעד ןעוו .רטנעצ ןשיווטיל טעד ןופ ןזיוועגנא טאה׳ט יוזא יוו ןעלטיט
 יאד יד ןרעוו טקעוועגפיוא טשינ קירוצ לאז׳ס טיהעג שטשאמאז טאה ,ןעגנולעג זיא

 ןוא ןראוועג טפדורעג ןענייז "תכ" רעד ןופ רעגנעהנא יד .גנונעוואב עשידיסה עקיז
 רעד ןראוועג טרעווראפ זיא םע .רעפסאמטא עקידנקיטש א ןפאשאב ייז טורא טאה׳ט
 םעד וצ ךיז ןעמ טכעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,ןיי־וא טאמש ןיא "םיקידצ" ןופ ראפניירא

 •ךשינבר" ריא טיהעגפיוא טאה הליהק יד .טבאמ רעד ןופ {ךליה רעד טיט ןצונאב
 .רעטקאראב

 יד זא ,ןייז זעק םע .טרעדנעעג ךיז םעדבאנ רעבא טאה דנאטשוצ רעקיזאד רעי
 ;עזאלסיטארפטאק יד טכאוושעגפא טאה טזיטאנאפ ןשינבר םעד ןופ גגורעטביגסיוא

 ־אז רעד ןופ רעטקאראכ רעשיפיצעפס רעד זא ,ןייז ךיוא ןעק םע ;טפאשרעננעק
 -רעד וצ ןעגנולעג זיא םע םאור סאד .הביס־טפיוה יד ןעוועג זיא הליהק רעשטשאט
 -תונכש ,ערענעלק יד ןיא ןבעגעגנייא טשינ ךיז טאה ,הליהק־רעטומ רעד ןיא ןביירג
 ילופ ןענייז שטשאמאז טלגנירעגמורא ןבאה םא ו ו ,ךעלטעטש עניילק יד .תוליהק עקיד
 ,שער ןא ,טייהעג ןיא ,זייווכעלסיב טאה םאוו ,גגוגעוואב רעיינ רעד טיט ןראוועג
 זא ,טפאבעג ךיז ןעט טאה סורא טייצ א ןיא .שטשאמאז ןייק ךירא ןעגנורדעגניירא
 ערע-יז ןפאשענ ןבאה םידיסח ןופ ןפורג ענעדישראפ .םידיסח יד — אד ןענייז ייז
 ךגעלפ םידיסח ןוא הליהק רעד ןכוזאב ןבייהנא ןגעלפ "םיקידצ" ןוא ";זיולק" ענעגייא
 -אילעג טשינ ןיוש טאה רענייק .םיקידצ ערעייז וצ ןראפ ,םייהעג ןיא טשינ ,ןפא
 -ורג עסיורג ייווצ טריזילאטסירקעגסיוא ךיז ןבאה רקיע רעד .ןגירשעג טשינ ,טמער

 רעט ןעוועג ןענייז עטצעל יד .םידיסח "רעדעג" יד ןוא םידיסח "רעזלעב" יד — םעפ
 ,"עשיטאבעלאב" א ןעוועג זיא תודיסח רעייז .שטשאטאז ראפ שיטסירעטקאראב
 ןטבש• ןופ ןטיט ןיא ןיוש .םינדמל יד ןופ לייט םעד טיט ןטלאהעגטיט ךיוא ;באה ייז
 -שאמאז רעד ןיא ץאלפ ןטנעקרענא ןא ןעמוקאב םזידיסח רעד טאה טרעדנוהראי
 ןאד זא ,יוזא זיא ןעשעג ןוא .טרעדיוורעד טשינ ןיו ש טאה רענייק ,הליהק רעשט

 ־טפאשטנייפ ענעפא ןא טשרעהעג טאה רעטרע ענעדיישראפ ןיא ,םוטעמוא ןעוו
 ־געטאזוצ עסואיט ראג וצ ןריפ טפא טגעלפ םאוו ,"םידיסח" ןוא "םידגנתמ" ןשיווצ
 ־עגסיוא ךיז טאה טיטרעד ךיוא" .הוולשו־םולש ןעוועג שטשאטאז ;יא זיא ,ןסיומש
 ןבאה רעדניק עריא עלא — ריא ןופ רענייא תודע טגאז — טאטש רעזדנוא טנבייצ
 םידגנתמ יד היוא קיטביזרעפייא טשינ ןענייז םידיסח יד :טייקינייא ןוא םולש ביל

 .(47)״םידיםה יד רעטנוא טשינ ןקירד םידגנתמ יד ןוא
 הליהק רעשטשאטאז יד םאוו טקאפ רעד ךיוא זיא שיטסירעטקאראב רעייז
 -יישראפ עריא ןשיווצ ןעיירעגירק ןוא ןשינעסיירמורא םוש ןייק טאהעג טשינ טאה
 .רעקיטסייג א ,רעזעיגילער א — םארטש םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא םע .ןלייט ענעד
 ופאה שטשאטאז .ןרירעלאט םיא ,ןעטענפיוא טשינ םיא לאז׳ט םאוו רעלערוטלוק א
 דיא ןבעל רעגייטש ריא .ןסיזירק־טסייג עסיורג םוש ןייק טבעלעגברוד טשינ רעבא
 -טול רעד ןיא םיורג ןעוועג ןענייז םאוו ,םינבר עריא ןוא טייקכעלטימעג טיט ןעוועג
 רעשינדמל רעד ןופ ןצעגערג יד ןזיירפשרעבירא ךיוא קידנעטש ןגעלפ טלעוו רעשיד

 .טייקשיטנאדעפ
 ןעניפעי ןעט ןעק שטשאטאז ןיא ןדיי ןשינבר ןסיורג םוצ טלאטשעג רעשיפיט א

 .390 ימייז ׳1878 ,״ץילםה״ ןיא ןאיכפיטי דוד ןופ "ץטרינז אציינ״ (47)
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 ־ע; זיא דע .(48/׳דיגמ רענבוד" רעד יו־, טנאקאב זיא םאוו ,ץנארק בקעי בר ןיא:
 ־ראפ רע םאה ראי 18 וצ .1740 ראי ןיא טנגעג רענליוו ,לטעשז ןיא ןראוועג ןריוב
 ןטלאה ןטראי טגעלפ רע .שטירזעמ ןייק ןראפעגקעווא ןוא לטעטש-טרובעג ןייז טזאל
 ־אלופאפ ןייז :םקאוועג זיא םע .עטנאקאב ןוא טניירפ ענייז ןופ זיירק ןיא תושרד:
 ־באנ .הליהק רעקיטראד רעד ןרא ״דיגמ״ א יוו טרישזאגנא םיא טאה׳מ ןוא טעטיד
 ןייק רעבירא רע זיא וועיקלושז ןיא טייצ עסיוועג א ןענופעג ךיז טאה רע יוו םעד
 רענגוד" ןעמאנ םעד ןעמוקאב טאה רע ווו ,(ראי 18 ןעוועג טראד זיא רע) ענבוד,
 םעדכאנ .תוצופת עשידיי עלא ןיא ןראוועג םסרופמ קראטש ראג זיאיפאוו ,"דיגמ.
 א ןעוועיג ןאד זיא סאוו ,םעלעכ ץא ,שילאק ןיא ,עוועדאלוו ןיא ןעוועג ךאנ רע זיא
 אד .שטשאמאז ןייק רעבירא 1789 ראי ןיא ,רע זיא ךוס םוצ .הליהק עבושה ראב
 ןופ ךשמ ןיא תושרד עבעלרעדנווו ענייז טימ הליהק רעד ןעוועג הנהמ רע טאה.
 ־גווו א טאהעג טאה רע" .1804 רעבמעצעד ןט18 םעד ,טיוט ןייז זיב ,ראי 15 עצגאג,
 ןייז ןייטשראפ ןבעג וצ ידכ ,םעטכישעג ןוא םילשמ ןעניפעגוצסיוא הוכ ןכעלרעד.
 יד ןופ רעגייטש םעד ןופ ,ןבעל ןכעלגעט־גאט ןופ ןעוועג ןענייז םילשמ עגייז .שורד
 עלא ןופ שאר רעד לטיט ןטימ ןראוועג טניורקעג זיא רע זיב ...טייצ רענעי ןיא ןדיי•
 ־פא ןענייז םישודיח ענייז .(49)״ןדיי ייב רעגאז־םילשמ יד ןופ רעטאפ רעד ,םינשרד.
 ענייז ןופ ךפ א זא ,טשינ קפס םוש ןייק זיא םע .טיוט ןייז ךאנ ןראוועג טקורדעג
 ןופ וויטאיציניא רעד ךרוד ןראוועג ןבעגעגסיורא ןענייז םע םאוו ,תושרד ןוא םילשמ.׳
 ־עג ןוא ןפאשאב ןענייז םהאלפ שורעב בר דימלת ןייז ןוא ץנארק קחצי יבר ןוז ןייז־

 .שטשאמאז ןיא ןראוועג ןטלאה

 זדנוא טאה בר רעשטשאמאז א ןופ טלאטשעג א ןופ גנורעדליש עשירעלטסניק א
 השמ ׳ר בר םעד ןופ טלאטשעג רעד ןגעוו תונורכז ענייז ןיא ץרפ .ל .י טזאלעגרעביא
 תורוד ריפ" ינולייצרעד ןייז ןיא טרעפרעקראפ ץרפ טאה טלאטשעג ןייז) .(50)לה,אוו.
 ןגעלפ טייל .טצעשעג קראטש רעייז ןוא הרותב לודג א ןעוועג זיא רע .("ןטיוט ריפ —
 םעי ,טייקשירעגניווצאב ןייז ןעגניווצפיוא טגעלפ רע ןוא ןבאה ארומ םיא ראפ
 רעדילגטימ עכעלגעמראפ־טוג יד וצ ,"םיריבג" יד ךיוא ךיוא ,הרות רעד ןופ גנאווע
 ־ביל ןוא גנורעאב טימ טשימעג ןעוועג זיא א־יומ עקיזאד יד רעבא .הליהק רעד ןופ
 —* רובב ןייז ףיוא ןייז רתוומ טשינ טגעלפ רע יוו םאמ רעבלעז רעד טימ .טפאש•

 ןייז ןופ רעדילגטימ יד וצ ןרעטנענרעד ךיז ןענעק רע טגעלפ — הרותה דובכ םער
 םאו• ןטניוו עיינ יד טכא ןיא ןעמענ ןענאטשראפ טאה רע .ייז ראפ ןגראז ,הליהק
 טאה דיסה א ץימע זא קידנרעה ןוא .עפארייא־ברעמ ןופ ןזאלב ןביוהעגנא ןבאה
 .טבאמעג לטב םרה םעד רע טאה ,ןאמפייר כ,רעי ליכשמ םעד םרח ןיא טגיילעגניירא:

 א ןעמוקעג עקאט זיא דיסה ןקיזאד םעד ףיוא זא ,רעטייוו טלייצרעד השעמ יד ןוא:
 א טימ ,עבעלמיטבקלאפ א ,טייקכעלנעזרעפ עסיורג א ןעוועג זי.א םע .הרצ עסיורג.

 .ןעמאזוצ קנאדעג ןטיירב ןוא ץראה טיירב.

 רימ ןוא חפוקת רעב־שח רעייז א רעביא ןעגנורפשעגרעביא אד רעבא ןבאה רימ
 ןיא זעגניר עטםקיטביוי יד ןופ ענייא זיא םאוו טלאטשעג א וצ ןרעקקירוצ ךיז ןזומ.׳.
 — ״רעיינ״ רעד טימ ״טייצ עטלא״ יד טדניבראפ םאוו ,הפוקת רעד ןופ טייק רעד

 /ץשומאז לארשי יבר טייקכעלנעזרעפ ענעביוהעגסיורא יד אד ןעניימ רימ .הלכשה יד־
 ־ילה תומכה לבב .אלפומו לודג ינרוה בר" א ןעוועג זיא שטשאמאז לארשי בר

 .י .י ןופ ייסע עלעיצעפס א "סקנפ" ןיא אד רימ ןביג "דיגמ רענבוד" ןגעוו (48)
 .וו״א 153 ןטייז ,קנורמי

 .רעסייוו ןוא 543 סייז ,״לארשי תסנכ״ ןיפ (49)
 .בעד ןגעוו תונורכז סעצרפ .ל .י ןופ ןטנעמגארפ "סקנפ" ןיא אד ןעגנערב רימ (50)
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 ךראוועי ןריובעג זיא רע (51).רעקינארכ רעשידיי רעד םיא ןגעוו טביירש ,"תוירוט
 שטשאמאז ןייק רעבירא רע טראפ גנוי ראג ךאנ .ם״ת ןיא רעפעגמוא ,קירעביוב ןיא
 ןבאה חביבס־רוטלוק רעכייר רעד ןיא .ןגיוצרעד טרעוו ןוא ךיוא רע טסקאוו אד ןוא
 טקיטפעשאב רע ןוא ןעננוטכיר ענעדיישראפ ןיא ןטייקיאעפ ענייז טלקיווטנא ךיז
 דדנוא טאה העידי עקיטפיוו א רעייז .הרות ןענרעל טיזנ טייצ רעד ןופ ךשמ'ןיא ךיז
 חצנ" רפש ןייז וצ המכשה רעד ןיא שטשאמאז ןופ ןיד־תיב־בא רעד ןזאלעגרעביא
 יד הארוה טימ טקיטפעשאב ךיז טאה לארשי בר זא ,ןטראד טביירש רע — ״לארשי
 רעד ןיא דמלמ ןעוועג זיא רע — שטשאמאז ןיא ןעוועג זיא רע םארו טייצ עצנאג
 שטנעמ א יוו ןראווענ רעלופאפ לארשי בר זיא זייווכעלסיב .הליהק רעד ןופ הבישי
 -עג ןיוש רע טאה ,.ונוי ראג ךאנ קידנעייז .ןטייקיאעפ ןוא ןשינעטנעק עסיורג טימ
 זיא רע יוו יוזא ,ןטפאשנסיוו עכעלטלעוו ןיא טנאקאב טוג זיא רע זא ,םש א טאה
 בר ןעוו ןעוועג טלא רע זיא ראי 37 .רוטארעטיל עזעיגילער ןוא דומלת ןיא םיתג
 .,"לארשי חצנ" רפס ןייז היוא המכסה יד ןבעגעג טאה שטשאמאז ןופ םש-לעב לאוי
 ־אב זעמאזוצ ןעגייז המכח ןוא הרות ווו ,שטנעמ א יוו טרעדלישעג םיא טאה רע ןוא
 ¬כחה םיל דומלתה םימ ,םי דע םימ דריו םימש הלע" :םיא ךיוא טביירש רע .ןטפאה
 ילארשיה םכחהל םלוע דוסי רפס לע םישודיחו םישוריפ הברה םנ ,תולענו תומר תומ

 .".,.׳וכו ףכו

 ,טרופקנארפ ןיי,ל קעווא ןוא טאטש ןייז ןזאלראפ לארשי ׳ר טאה ק״ת ראי ןיא
 ןייק קעווא רע זיא ןטראד ןופ ."לארשי חצנ" רפס ןייז טקורדעגפא רע טאה אד
 ;םידימלת ענייז ןשיווצ .ןזיירק עטיירב ןיא רערעל רעטסווואב א ןראוועג ןוא ןילרעב
 -הלכשה רעד ןופ רעטאפ רעד ,"רעיוסעד" רעד ,ןאסלעדנעמ השמ ןעוועג ךיוא זיא
 רע ;עיצנאטש עטצעל ןייז ןעוועג טשינ זיא ןילרעב ךיוא רעבא .ןדיי ייב גנוגעוואב

 .ב״לקת ןסינ ז״י ןבראטשעג ןטראד ןוא דארב ןייק ןראפעגפא זיא

 םיא טאה רע םאוו ,רפס א ןבירשעגנא רע טאה שטשאמאז ןיא קידנעייז ךאנ
 תובורא רפס" רעד זיא םאד — ןבעל ןייז ןופ !ףוס ןזיב ןקורדוצפא ןעוועג הכוז טשינ
 זא ןעוועג םאד זיא "לארשי חצנ" םוצ המדקה רעד ןיא עיציניפעד רעד טיול ."םימשה
 ינא ןופ ןליפשייב עראלק טימ ץלא ןגעוו ,עימאנארטסא ,עירטעמאעג" ןגעוו קרעוו

 ."...הץום ןזיב בייה

 ךעבייז תוצופת ענעדיישראפ ןיא םינבר ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עטלייוורעדסיוא
 -שי בר עקאט זיא טקנופדנאטש םעד ןופ ןוא םידומיל עכעלטלעוו ןיא טנרעלעג ןעוועג
 ־אב ראג א זא ,טשינ קפס ןייק רעבא זיא םע .ללכ ןסיורג ןופ טרפ א יוו ןעוועג לאר
 תליהק ןוא טאטש רעד ןופ רוטלוק עלופרילאק יד טנכייצעננא טאה לפמעטש רעדנוז
 רעייטשוצ ןייז ןבעגעג רע טאה רעכיז ןוא .קיטעט ןעוועג ןוא טעבראעג טאה רע ווו
 רעד ,שטשאמאז רעשידיי רעד ןופ רעטקאראכ־רוטלוק ןשיפיצעפס םעד ןפאשאב םוצ
 ■ןייז ןערועג זיא םע סיורג יוו טסווואב זיא םע .ןסקאוופיוא ןוא ןריובעג ןייז ןופ טרא
 -יד שטשאמאז טאה םורא יוזא ןוא הלכשה רעשטייד רעד ןופ רעטאפ ןפיוא העפשה
 ,קידנזאלראפ .גנוגעוואב רעסיורג רעקיזאד רעד ןפאשאב םוצ טרעייטשעגייב טקער
 תויטקא ןעוועג זיא רע ווו ,תוליהק ךס א ןיא טבעלעג לארשי בר טאה שטשאמאז
 -ראפ זיא עקאט יוזא ,טאטש ןייז ןופ "רעגריב" רעד ןבילבעג רעבא רע זיא קידנעטש

 .שטשאמאז לארשי :קלאפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמאנ ןייז ןראוועג טקיבייא
 רעד לארשי בר יוו ראי 100 ךרודא ןענייז׳ס יוו םעד ךאנ זא ,ןעשעג זיא םע ןוא
 ,הלכשה יד זיא ,שטשאמאז טזאלראפ טאה ןילרעב ןיא ןענאסלעדנעמ .ט ןופ רערעל

 .שטשאמאז ןייק ןעמוקעג גנוגעוואב עקיטסייג א יוו

 .רעמייוו ןוא 690 סייז ,״לארשי תסגכ״ ןיפ (51)
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 .ח

 .עזאב רעטסעפ ריא 5ףיוא ןענאטשעג ןגעווטסעדגופ זיא שטשאמאז עשידיי םאד

 טאה ןדיי לאצ רעד ןופ הדירי יד ןוא גנומעראראפ ןופ םעצארפ רעד זא ,םיוא טזיירד
 ־נ א טאה הליהק יד ןעוו ,טרעדנוהראי ןט19 ןופ לטרעפ ןטשרע ם עד ןיא טרעהעגפיוא
 ןטלאהעגפיוא שטשאמאז טאה הליהק עלארטנעצ א יוו לאר יד .ךיז וצ ןעמוק ןביוהעג
 ןופ .טנגעג םענעי ןיא תוליהק ערענעלק ךס א ראפ טקנופלטימ א יוו טנידעג ןוא
 ־"י םוצ טא .תוליהק־רעטכעט ערענעלק יד ךליה וצ ןעטוקעכ יז זיא טייצ וצ טייצ
 -ד" יד ןיא הפירש עסיורג א ןכארבעגסיוא 1878 לולא ה״ב קיטשרענאד זיא ליפש

 טלייצרעד (21 ׳טונ) ראי םענעי ןופ ״ץילמה״ םעד ןיא .וואטסינסארק ןופ רעזייה עש
 ־;א ןוא םידגב ,גראוונסע ןבילקעגפיוא ןבאה ןדיי רעשטשאמאז יד זא ,ןאמפיש דוד
 ךיוא םעד ץוח ןוא — ןרופ ענעדאלעגנא ירוצ —- ,ךיורבעג ןטשרע ןופ ןכאז ערעד
 יד ןאטעג יוזא םע ןטלאוו יאוולה" :טקידנעראפ רע טאה טכיראב ןייז .טלעג־ןמוזמ
 לאז .הדע עסיורג רענילבול יד לכ־תישאר ןוא ..טנגעגמוא רעד ןופ טעטש ערעדנא
 טימ ןייז הכזמ ייז ןוא טסנידראפ רעייז טיול רעדניק רעשטשאמאז יד ןלאצאב טאג

 ."...םיבוט םייח רפסב המיתחו הביתכ א

 דוד ךיז טגאלק (רעטייוו ןוא 414 טייז ןופ 1878 ״ץילמה״) ״׳ץשומז אשמ״ ןיא
 דעד ןופ ןטלאטשנא עכעלטפאשלעזעג יד ןופ הדירי רעשילאראמ רעד ז!יוא ןאמפיש
 ןטילעג ןענייז םאוו ןטסולראפ יד בילוצ הדירי רעקיזאד רעד טרעלקרעד רע .הליהק
 ־יטסניא יד ןופ דנאטשוצ םעד ןופ ךיילגראפ א טכאמ רע .תופידר יד בילוצ ןראוועג

 .תורוד עקידרעירפ יד ןופ ןוא (טרעדנוהראי ןט19 ןטימ) טייצ ןייז ןיא סעיצוט

 :םיוא טנכער רע סאוו ןטלאטשנא יד ןענייז םאד ןוא

 ¬וידה" יד ךיוא ןא רע טלאפ סעכ ןופ ךורבסיוא ןא טימ — ״השודק הרבח״ (א

 םעד ןעמונראפ ןוא הרבה עקיזאד יד טשרעהאב ןבאה םאוו ,סעקאטסארפ יד ,"תוט
 טביירש ,זיא םע .קיטעט ןעוועג לאמא ןטראד ןענייז םאוו טייל ענייפ יד ןופ טרא
 ־פיוא טאה ןעמ ,םישעמ־הקדצ ןייק טשינ טוט ןעמ .גנונעדרא ןייק טראד אטשינ ,רע
 ץיק פא טשינ ןביג רעריפ יד :רקיע רעד ןוא טלעג־הרובק ןופ זיירפ םעד טפיורשעג

 .םנאלאב ןכעלרעי־ראי םעד ,םלוע ןטיירב םעד ןובשחו ןיד

 רעקיזאד רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ עזאב יד — ״הרות דומלת תרכח״ (ב
 ־בוט־םוי יד ןיא הרותל ןייז הלוע ןגעלפ םאוו יד ןופ הסנכה יד ןעוועג זיא הרבח
 ־יירב א טימ טגעלפ קלאפ םאד" ;םיארונ־םימי ןוא תישארב־תבש ,תועובש ןופ געט
 םעד טכאמעג ךעלגעמ טאה גנורעייטשאב עלעיצנאגיפ עקיזאד יד ."ןבעג טנאה רעט
 טימ גנוריפנא יד ,רקיעב ,ןעוועג זיא עבאגפיוא ריא .הרבח רעד ןופ םויק ןקידובכב
 ייס — גראווגנוי לאצ עסיורג א טנרעלעג טאה׳ס ווו ,טאטש ןופ ״הרות־דומלת״ רעד
 עקיזאד יד ךיוא .טעטש ערענעלק עקימורא יד ןופ ייס ,הליהק רעקיטרא רעד ןופ
 ־פיוא עריא ןקיסעלכאנראפ ןיא טקידלושאב טנעדנאפסעראק םעד ךרוד טרעוו הרבח
 ־יסעלכאג ןיא ;טלאטשנא ןרעביא טכיזפיוא רעקידנגונעג א ןופ ןלעפ ןיא ;םעבאנ
 רעריפ יד זא ,רעטנוא רע טכיירטש אד ךיוא .גגוריפ רעלעיצנאניפ רעד ןופ טייק

 .ןטכיראב ןייק רוביצ םעד פא טשינ ןבעג

 ־גיא ןופ ןעמוק הרבח רעקיזאד רעד ראפ ןדנאפ יד — ״םירפס ןוקית הרבח״ (ג
 לייטנא ןטיירב א ןופ ךיוא ןוא םידיחי עכעלגעמראפ ןופ ןעגנורעייטשייב עלעודיוויד
 ןריפוצנא :ענעביוהעג א ראג זיא הרבח רעקיזאד רעד ןופ עבאגפיוא יד .קלאפ ןופ
 סאוו ,קעטאילביב עקיזאד יד .שרדמה־תיב ןשיטאטש םעד ןופ קעטאילביב רעד טימ
 רוביצ ןשידיי םעד ןופ רצוא רערעיוהעגמוא ןא ןעוועג זיא ,ללכ םעד טרעהעג טאה
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 עזעיגילער טייהרעמ יד ,ןעררעג ןטראד ןענייז דנעב 4000 רעבעה .שטשאמאז ןיא
 ןבאה׳ס ןוא קרעוו עכעלטפאשנסיוו ןעדועכ ןטראד ךיוא רעבא ןענייז םע ,םירפס
 ,ןטיבעג עלא ןופ ןעוועג טראד זיא םע — ״םיינוצה םירפס״ ןייק טלעפעג טשינ ךיוא

 ןעוו ןוא .תורוד ןוא ןטייצ עלא ןופ ךשמ ;יא ןפאשעג טאה טסייג רעשידיי רעד סאוו
 ־עג יז זיא קעטאילביב רעד ןיא רענרעל יד ןוא רעכוזאב יד טרעמעג ךיז ןבאה׳ס
 ־עג ןבאה םע ןלאווק םנעמעוו ןופ ,ןרעטנעצ־רוטלוק עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןראוו
 ראנ ,שטשאמאז ןופ עקיטשרוד־ןסיוו יד ראפ ראנ טשינ .טלא ןוא גנוי הקיני ןגיוצ
 ןעוועג רעבירעד זיא םע .תוליהק עקימורא יד ןופ עלא ראפ לאווק א ןעוועג זיא םע
 ,טפאשרעפרעק עכעלטפאשלעזעג עלעיצעפס א ןעניפעג ךיז לאז םע זא ,ךעלריטאנ
 ןעדו ייז ןדניבנייא ;םירפס יד ןופ טייקצנאג יד :יוו ,הרבח רעד ראפ ןגראז לאז םאוו
 ריא ןרעכייראב ;לאצ־םירפס רעד ןופ גנורעסערגראפ רעד ראפ ןגראז ;קיטיונ זיא׳ס
 הרבח רעד ןופ טעברא יד זא ,ןאמפיש טקידלושאב אד ךיוא .ענענישרעד־יינ יד טיט
 טאה םאזו גנוקיסעלכאנראפ א ,טביזפיוא עקירעהעג א םלעפ םע ,ןעזראפ טרעוו
 ־ביב רעד ןיא םירפס יד ןופ לאצ יד גנורענעלקראפ רעד ןופ םעצארפ םוצ טכארבעג

 .קעטאיל

 ־אראמ עטסערג יד ןעזעג טנעדנאפסעראק רעד טאה אד — ״ם״ש הרכח״ (ד
 ,רעדילגטימ ךס א ,הרבח יד ,טגאמראפ יז ,תמא זיא םע .הדירי עלערוטלוק־שיל
 טנייה ןענייז ,הרות־ילודג טרעהעג ריא וצ ןבאה לאמא םאוו ץאזנגעק ןיא רעבא
 ןבילוצ ראנ ,הרותה־דובכ םעד בילוצ טשינ ,םירידא-טלעג ,םיריבג ןאראפ טראד
 ־געגנאגראפ רעלופטכארפ רעצנאג רעד ןופ .הרבח רעד ןיא ייז ןציז דובכ םענעגייא
 םע ןעוו ,תבט ןופ טכאנ רעד ןיא הדועס יד — עיצידארט ןייא ןבילבעג זיא טייה

 ןרעוו טנדראעגנייא טגעלפ הדועס עקיזאד יד .ם״ש ןופ םויס א טעווארפעג טרעוו
 עקאט ןרעוו םע ."םש־הרבח" ןופ רעדילגטימ יד ןופ םענייא ןופ ןעגנוגיווו יד ןיא
 ;ייק טשיג טלאצ׳מ ;םירפס עיינ ןייק טשינ טפיוק ןעמ רעבא ,רעטלעג טלמאזעג
 ־עגפא טשינ טרעוו ןובשחו־ןיד רעכעלרעי םוש ןייק ;רעגאז־רועיש םעד טלאהעג

 .ןבעג
 רעקידנרעטעמשעצ רעד ןיא קיטכיר זיא׳ם זא ,ןעמעננא ןלאז רימ וליפא ביוא
 טאה ,ליכשמ רעשטשאמאז רעד ,"ץילמה" ןופ טנעדנאפסעראק רעד םאוו ,קיטירק
 ןעמ ףראד ,טייצ ןייז ןופ םעיצוטיטסגיא רעשטשאמאז יד ןגעוו טכארבעגסיורא
 רע זא ,ןייז ךעליירג ןעק םע — ריפסיוא ןטלייאעגרעביא ןייק ןכאמ טשינ רעבא
 ןבירטעגרעביא לסיבא טאה ןוא ןטייצראפ ןופ בצמ םעד טריזילאעדיא ליפוצ טאה
 יד ןופ רוטאנ רעד ןיא ןייז ללכב טגעלפ םאד יוו ,טייצ ןייז ןופ ןשינעטלעהראפ יד
 ןגעק ןטארטעגסיורא ךראש ראג טאה רע םארו זיא שיטסירעטקאראכ ראג .םיליכשמ
 טאה םאד סאוו ןוא ןצינערג־טאטש יד ןיא הווקמ א ...טלעפ םע םאור ,טקאפ םעד
 ןקארשעגנא ןענייז רעטכעט עשידיי יד ןעוו ןלאפ עמענעגנא טשינ רעייז וצ טכארבעג

 ...ןיירא הווקמ ןיא טאטש רעד ץוחמ קידנעייג ןראוועג
 עקאט זיא םאוו ,רענעריובעג רעשטשאמאז א ןיילא ,םיוברעדעצ רעדנאסקעלא
 ,"ץשומז אשמ" םנאמפיש דוד ןעמונעגנא טאה "ץילמה" ןופ ראטקאדער רעד ןעוועג
 ־טירד רעד זא טפאה רע :באגוצ ןלענאיצקאדער א טימ "ץילמה" ןיא טקורדעגפא םע
 יד ןיא יוו ןייז טעוו ןוא ןכאוופיוא ךאנ טעוו טאטשמייה ןייז ןופ טסייג רעקידנעל

 .ןטייצ עקילאמא
 ־ראפ יד ןראוועג טליטשעגנייא ןענייז םע ןעוו םעד ךאנ זא ,טשיג קפס ןייק זיא םע
 טעמדיוועג רעמ ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג הליהק יד זיא תושיגנ ןוא סמערוטש ענעדייש
 ם עד ןצאשפא קיטכיר ךראד ןעמ .סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג יד ןיא טעברא רעד
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 שטשאמאז סקנפ

 ןעוועכ ןעניד סאוו תודסומ עכעלטפאשלעזעג יד ןופ טייקראבליפ יד ןוא טרא ןסיורג
 ןעוועג אי ןענייז׳ס זא ,טעד "ייא תודע לאצ עסיורג יד טגאז תישאר .שטשאמאז ןיא.
 ךיז טנעקאב ןעמ ןעוו .ללב ןופ ןטיונ יד ראפ ןגראז ןוא ןטייקיאעפ עלענאיצאזינאגרא.
 עבעלטפאשלעזעג עכייר ראג א ןעוועג זיא׳ס זא ,ןעמ טעז םעיצוטיטסניא עלא טימ
 עטיירב ראג ןופ טייקיליוורעפפא ןוא עיצאוטקא עקיליוויירפ א ,ןעוטפיוא ןופ עמאג
 -ע: ןעוועג ראנ ןענייז ,סעיצוטיטסניא 4 ןענאמפיש ךרוד עטנאמרעד־רעירפ יד .ןזיירק

 רעדא רעמ תובייש א טאהעכ רקיעב ןבאה 4 עקיזאד יד .לאצ רעסיורג א ןופ עטלייצ־
 א ךאנ ןא טלייצ ןיילא ןאמפיש דוד רעבא .רעגייטש־םנבעל ןזעינילער םוצ רעקינייוז
 רעייז טדער רע םגה .עלאיצאס רקיעב ןעוועג ןענייז ןליצ ערעייז םאוו ,תורבח ייר
 -יטירק וצ ידב ראנ ןיזא םאד ןוא קידהרוא־בגא ראנ ייז טגאמרעד ,ייז ןגעוו קינייוו

 ייז טימ קיטביזו רעייז זדנוא ראפ רעבא םע זיא ,טקיסעלכאנראפ ןרעוו ייז זא ,ןריק
 :ןענעכערסיוא עקאט ייז רימאל .ןענעקאב וצ ךיז

 ־פיוא יד ןבאה וצ ליצ א ראפ טאהעג טאה הרבח עקיזאד יד — "קדנס הרבח״ (ה
 ןעוועג קיטיונ זיא׳ס ןעוו ןוא ,עכייר א יוו עמערא ןא ,ןירעניוועג רעדעי ךיוא טכיז
 ־קינייוו ראפ .ןאטעג םע יז טאה ךליה עלעירעטאמ ךיו.א ראנ טביזפיוא םתס ר אנ טשינ
 עינאמערעצ רעד וצ קיטיונ זיא׳ס םאוו ןילא טלעטשעגוצ הרבח יד טאה עטלטימאב

 .שטשאמאז ןיא ןעמעלא ייב טריפעגנייא ןעוועג זיא׳ס יוו ,"הלימ־תירב" ;ופ

 ןופ .אקווד ןוא םוקינוא ןא ןעוועג זיא הרבה עקיזאד יד — ״םיליהת תרכח״ (ו
 ןעוו ,םירדה יד ןופ "םי־בר" יד ;רעדניק יד ןופ םידמלמ יד .טקנופדנאטש ןלאיצאב
 ץירא ייז ןענייז ןראוועג ןעטונעגוצ ייז ןופ זיא תודמולמ יד ןוא ןרעוו טלא ןגעלפ ייז
 םעד ןופ ;ינעטסיזקע רעייז ךיוא ןענידראפ ןטראד ןגעלפ ןוא "םיליהת תרבה" ן־א
 עקנארק ייב ןגאז־םיליחת ןוא תוליפת ערעייז ראפ ןלאצ ייז טגעלפ׳מ םאוו ,לאצפא

 .לידבהל םננימ־רב ייב רעדא

 ־ערא יד ראפ רקיעב ,ןגעוו תמה־דובב ןראפ הרבה א — ״הטימ יאשונ תרכח״ (ז
 ־פא ןעמוקעג םיא ןטלאוו סאוו ,ןבעל ןראפ עטנאקאב קינייוו טאהעג ןבאה סאוו ,עמ

 .געוו ןטצעל ןייז ייב ,דובב ןבעג

 ,עכעלרעדנודו א ןעוועג זיא עיצוטיטסניא עקיזאד יד - - "םילוח־רוקיכ תרכח״ (ה

 רעד ןופ עבאגפיוא יד .טייקכעלמיטפקלאפ ריא טימ ייס ,ןעוטפיזא עריא טימ ייפ
 סייוו ןאמפיש דוד .ךייר יצ םערא ,הלוח ןשידיי ןדעי ראפ ןגראז וצ ןעוועג זיא הרבח
 ,הלוח ןשידיי ןדעי וצ םרעגעלפ עטינעג ייווצ ןקיש טגעלפ הרבח יד זא ,ןלייצרעד וצ

 ־קנארק ןייז תעב ,דלוה םעד ןפלעה טפראדעג ןבאה םאוו ,לאצפא זי.א טשינ ןכלעוו ןא
 טאה טייקיטעט ןייז ןוא טלאטשנא רעיינ א טלקיווטנא ךיז טאה טייצ רעד טימ .טייח
 ־עג זיא סאד — ןקנארק ןראפ ןעוועג קיטיונ זיא םע םארו ןטיבעג עלא ןעמונעגמורא
 ךיז טאה סאוו ,טפאשלעזעג עטאווירפ א ןעוועג זיא םע ."קדצה תניל" הרבח יד ןעוו
 זיא עבאגפיוא ריא .רעדילגטימ עריא ןופ לאצפא־םדילגטימ םעד ןופ ןטלאהעגסיוא
 .טקיטיונעג םעד ןיא ךיז ןבאה סאוו עלא ראפ ךליה עשיניצידעמ ןלעטשוצוצ ןעוועג

 ־אטש עדייב טימ ןוא םיריוטקאד יד טימ גנודניבראפ ןיא ןענאטשעג זיא הרבח יד
 יד ןעמוקאב הלוח רעד טאה עיצוטיטסניא רעד ןופ לטיווק א ךיוא .ןקייטפא עשיט
 ־אמ ןופ קיגנעהפא ,טלאצאב ןא טסיזמוא רעדא החנה א טיול רעטקאד ןופ ךליה
 יד ןיא תואופר ןעמוקאב הלוח רעד ךיוא טאה עבלעז ס-אד .הלוח ןופ בצמ ןלעירעט
 ןגירק ןענעק ךיוא ןגעלפ םיאלוח יד .לאצפא ןופ יירפ רעדא תוחנה טימ ,ןקייטפא
 רעד ןופ ןבאה סעיצקנופ עקיזאד יד .ןוכשמ א ךיוא ,ןטנעמורטסניא־לייה ענעדיישראפ
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 שטשאמאז סקנפ

 ןופ ןבעל ן י.א ראטקאפ ןכעלטפאשלעזעג ןקיסאלקטשרע ןא טכאמעג עיצאזינאגרא
 ןבאה עלא םאור ,"עסאק־ןקנארק" עכעלמיטסקלאפ ןימ א ןעוועג זיא םע .הליהק רעד
 ,ןטכער־טפאשרעריפנא יד ראנ טאהעג ןבאה רעלאצ־רעייטשייב יד .ןסאנעג ריא ןופ
 םאוו ,גנוטלאווראפ א ןרעו* טלייוועג טגעלפ ןעגנולמאזראפ עניימעגלא עכעלרעי ךיוא

 .ראי ןצנאג ןופ ךשמ ןיא טייקיטעט רעד ראפ ךעלטראווטנאראפ ןעוועג זיא
 דוד טגנערב םע םאמ ןטלאטשנא יד ןופ המישר יד ןצנאגרעד ךאנ ןפראד רימ

 :ןאמפיש

 רעד םאוו ,רעקיצנייא רעד זיא טלאטשנא רעקיזאד רעד — לאטיפש רעד (י
 דםומ רעד זיא טלייצרעד רע יוו .ןביולוצסיוא םיא רעטרעוו ןייק טשינ טאה ליכשמ
 -אב םעד ןבירשעג טאה רע ןעוו ,קירוצ ראי :100 טימ יוו רעכעה ןראוועג ןפאשעג
 טאה טעדנירכעג .טרעדנוהראי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טסייה םאד ,טכיר
 רעדייא ,ןראי עטלייצעג ."שירעב ׳ר ראופמה ר״דה" ןופ ןוז רעד ,רעדנעס בר םיא

 רעד טציטשעג לאטיפש םעד טאה "ץשומז אשמ" רעד ןראוועג ןבירשעגנא זיא םע
 ־יא םיא ןוא טלעג ךס א טגיילעגגיירא לאטיפש ןיא טאה םאוו ,תוילגרמ עשוהי ריבג
 ־עג זיא טאנעצעמ רעקיזאד רעד .טלאטשנא םענרעדאמ טסכעה א ןיא טיובעגרעב

 .1887 ראי ןיא ןבראטש
 ־גוה ןופ רעכעה .ןטלאהעגסיוא טשיג טאה טלאטשגא רעקיזאד רעד אקווד ;וא
 ־פיוא עטסקיטכיוו יד ןופ עגייא טריפעגסיוא הליהק רעשטשאמאז יד טאה ראי טרעד
 ־עג םרוג ןבאה ןטייקירעווש־טעשזדויב רעבא .לאטיפש םעד ןטלאהעגסיוא ,םעבאג
 םינינב עגייש יד ןוא ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טאה רע .גנאגרעטנוא ןייז וצ ןעוו
 ןופ ךיוא ,טלאטשנא םעיינ א ןעמונעגפיוא ןבאה ןראוועג טיובעגפיוא ןענייז סאוו

 .גגוטיידאב רעקיטכיוו

 ,הליהק עשידיי עטלייוועגסיוא יד ןגארטעגסיוא ךיז ךיוא טאה תודבוע עלא יד
 ,גנוטכירגייא עקיזאד יד .שטשאמאז רעשידיי רעד ןופ שארב ןעגאטשעג זיא םאוו
 ,הליהק רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא טלצראוו םע ביוהגא םנעמעוו
 רנעעג ייב תמא ,טריטסיזקע טאה ,תוצרא עברא דעוו םעד ןופ הפוקת רעד ןיא ךאנ

 .עיצאפוקא רעשיטסיצאנ רעד זיב ,ןעמראפ ןוא םיאנת עטרעד
 ־טלעוו רעטשרע רעד ךאג ,ןליופ עקיגנעהפאמוא סאד ןעמוקעגפיוא זיא םע ןעוו
 ־טסבלעז רעשידיי רעד ןופ ץעזעג רעד ןראוועג ןעמונעגנא זיא םע ןעמ ,המחלימ
 ־אז ןיא ןענייז ,םעטסיס־לאוו יד ןוא ,הליהק רעד ןופ טוטאטס רעד ,גנוטלאווראפ
 גגוטלאווראפ רעד ןיא ןעצ :ןאמ 25 ןעגאטשעג ץוביק ןשידיי םעד ןופ שארב שטשאמ
 רעקידנטאראב א ןעוועג זיא רעטצעל רעד .טאר םעד ןיא ןצפופ ןוא הליהק רעד ןופ
 25 עקיזאד יד .טמא־ריפסיוא רעד ןעוועג זיא רעטשרע רעד ,טמא רעקידגסילשאב ןוא
 *ע: טאה טכערלאוו עוויטקא .ןלאוו עניימעגלא ךרוד ןראוועג טלייוועגסיוא ןענייז

 .רעכעה ןוא ראי 30 ןופ טכערלאוו עוויסאפ ;רעכעה ןוא ראי 25 ןופ דיי רעדעי טאה
 טלייוועגסיוא טאה גנוטלאווראפ־הליהק יד ,ןעלטעצ ךיוא ןעוועג זיא גגומיטשפא יד
 ־גנוצאש ןלעיצעפס א טיול ןרעייטש טגיילעגפיורא טאה גנוטלאווראפ יד .בר םעד

 .רעייטש־הטיחש א טמיטשאב ךיוא טאה ,םודאמ
 עטלא ראג יד ןעוועג זיא הליהק רעד ןופ טפאשטריוו רעטקעריד רעד רעטנוא
 ־סאזראפ־םקלאפ עסיורג ןוא ןעגעוואד ןופ ץאלפ רעד ,לוש־טאטש עלופטכארפ ןוא

 .שרדמה־תיב רעד ךיוא ןוא ןעגנול

 טיול .תואצוה עניילק ןייק טשינ טגגאלראפ ןבאה ןטייקיטעט עלא עקיזאד יד
 הליהק רעשטשאמאז יד טייצ ןייז ןיא טאה ןאמפיש דוד ןבעגעגרעביא טאה׳ס יוו
 ־יורג קיפעמשיגטלעהראפ א ןטייצ ענעי ראפ — ראי א לבור טנזיוט ןעצ ןבעגעגסיוא
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 שטשאמאז סקנפ

 -ראפ יד ןיירא טשינ.ןעייג עמוש רעד ןיא זא ,ט.ד א ןיא ךאנ טמענ ןעמ ןערז ,עמוש עס

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעצנאנ רעד ןופ ;עגנורעייטשאב עטיירב ןוא תובדנ ענעדייש

 רעקידנעטש א ןעוועג ךירא זיא יוזא ,ןבעל ןופ■ ןטיבעג ערעדנא !ףיוא יוו טקנופ
 "קדצה תניל" הרבח רעד ןיא ;םעיצוטיטשניא עכעלטפאשלעזעג יד ןיא םערגארפ

 ןצנאג בעד טנידאב טאה סאוו טלאטשנא ןא ןופ ליפשייב םעד ןעזעג ןיוש רימ ןבאה
 ןטלאטשנא־הליהק יד ןופ טייז רעד ייב טרעטעג ךיז ןבאה ןטלאטשנא עכלעזא ,רוביצ
 ־ראפ רקיעב ז,ראד ייז ןופ .ןטיבעכ ענעדיישראפ ףיוא ללכ ש עד טנידעג יירט ןבאה ןוא

 :ןרעוו טנכייצ

 יד .לאצפא־םדילגטיט א ןופ ןטלאהעגשדא ךיז טאה יז — "דסח תולימג הרכח״
 סאוו ,עקיטפרעדאב ראפ םעמוס עניילק ןיא "שידשה תולימג" ןבעג טגעלפ הרבח

 .טנעצארפ ןא ןוא סעטאר עניילק ןיא תואוולה יד ןלאצקירוצ ןגעלפ

 ןעוועג טייקיטביוו רערעדנוזאב ןופ ןענייז שעיצוטיטסניא עכעלטפאשטריוו יד ןופ

 :ייווצ

 ןייז םאוו ,קנאב א — "טידערק ןקיטייזנגעק ראפ עסאק־ייל עוויטארעפאאק״ (א
 ןיא קידנטערטניירא .רעדילגטימ יד ןופ ןעיאפ ןופ ןענאטשאב זיא לטיפאק ־טנורג
 שיא טאה סאוו עמוש עטמיטשאב א ןלאצנייא טפרא־עג דילגטימ רעד טאה קנאב
 ־עגניירא רעד ןופ רעכעה לאמ ןעצ זיא םארו האוולה ןא ןעמענ וצ טכער םאד ןבעגעג
 ־עמ-ונעגנא םעד ןופ רענעלק קידנטיידאב ןזעוועג זיא טנעצארפ רעד .עמוש רענעגארט
 בעד טיול ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא דילגטימ רעד .קראמ־טלעג ןפיוא טנעצארפ שענ

 סאוו ,רעדילגטימ יד ןופ גנולמאזראפ עניימעגלא ןא .גנוטלאווראפ רעד ןופ םולשאב
 .קנאב ןופ טפאשרעריפנא יד טלייוועגשיוא טאה ראי ןיא לאמ ןייא ןעמוקעגראפ זיא

 עקיטכיוו א טליפעגשיוא טאה םאור ,טלאטשנא רעכעלמיטשקלאפ א ןעוועג זיא םע
 .הליהק רעד ןופ ןטכיש עטיירב ןשיווצ עבאגפיוא

 ־דנאטש א ןוא טלאטשנא רעבעלטפאשטריוו רעכייר א — "קנאכ־םירחוס״ (ב
 יד טלעפעג טלאטשנא םעד טאה ,דשומ ןקידרעירפ םוצ ן׳יאזנגעק ןיא .רעקיטפאה
 ־חוש עשיורג יד ןופ םינינע עלעיצרעמאק יד טנידעג טאה רע .טייקכעלמיטסקלאפ
 ןטראד ןבאה טפאשרעה יד רעבא ,ןלאוו ןעמוקעגראפ ןטראד עקאט ןענייז םע .שיר

 .תופיקת רעטצינערגאבמוא טימ ייז ןבאה טשרעהעג ןוא ,עכייר ראג יד טאהעג

 ;טנוזעג םאד ןטיהוצפא טפאשלעזעג יד ,"זאט" שעד ןענאמרעד ךיוא ןעמ זןראד

 ןטיהפא וצ רקיעב טיירפשעגשיוא ךיז טאה עיצוטיטשניא רעד ןופ םעבאגפיוא יד
 ךאנ טעוו "זאט" ןגעוו) .יטביש עבעלגעמראפמוא יד ןופ רעדניק יד ןופ טנוזעג שאד

 .(טלייצרעד רעטייוו ןייז לאמנייא טשינ

 ־ראפ ןעוועג זיא ן י ו ו ע ל לארשי ןופ םעברא עקיזאר יד
 ילוע דעו" רעד םאוו ,"הרבשבו הנואגב ׳ץשומז" סקנפ םעד ןיא ■םכעלטכפע

 .לארשי ןיא ג״ישת ראי ןיא ;בעגעגסיורא טאה "לארשיב ׳ץשומז
 ־עגכרוד רימ ןבאה "סקנפ" רעזדנוא ראפ טעברא יד ןצעזרעביא םייב
 ־גא ןופ !טעברא ייר א ןיא ןיירא ןעייג סאוו ,ןטנע־יגארפ ייר א טזאל

 .ןרינימילע טשינ ןטראר ןופ ךיז ןזאי סאוו ,םירבחמ ערעד
 ־אק עטצעל יד ןיידא וטשינ ןצנאגניא ןענייז עקאט םעט םעד בילוצ

 .ב״י ןוא א״י ,'י ,'ט :טעברא רעד ןופ ;עלטיפ
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 ו1ו!וןו1

 י5 ראפ ןעוועג זיא רעמיטנגייא רעד) ."זיוה סרעריסאק םעד" ןעמאנ ןטימ טנאקאב "קעניר" ןפיוא עדייבעג

 רעו ןופ רעציזראפ רעטשרע רעד טניווועג טאה זיוה םעד ןיא .(טארטסיגאמ ןופ רעריסאק רעד ןטייצ עשיראצ

 הילדג) ןעטראגסענאי הילדג ,לוש־ץרפ .ל .י רעד ןופ ןוא (אשיצ ןופ גנולייטפא) עיצאזינאגרא־לוש רעשידיי

 סנעמעוו ןיא ,דנאוועגשטייד לאומש טניווועג טאה זיוה ןקיבלעז ןיא .יירעקעב ןייז ןעוועג ךירא זיא אד .(רעקעב

 .(א״א רעוט עלענאיסעפארפ ,ןטסיבומאק) עשיטילאפ עטגלאפראפ ןטלאהאבסיוא ךיז ןגעלפ סע הריד
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 יקצאש בקעי ד״ד

 שטשאמאז ןיא םידרפס
 שטשאמאז ןופ םוקפיוא רעד .1

 רעכייר רעד ןופ ץיזאב ןיא .1580 ראי ןיא ןעמוקעגפיוא זיא שטשאמאז טאטש יד
 לטעטש א ןעוועג זיא יקסיאמאז החפשמ־ןטאנגאמ רעלאדאעפ רעשיליופ רעטלא ןוא
 ־אט יד ןופ ןלאפנא עטפא תמחמ .שטשאמאז־טלא ןפורעג רעטעפש טאה ןעמ םאוי
 תראד א ןראוועג זיא טרא םעד ךיוא ;ןראוועג בורח לטעטש עקיזאד םאד זיא ןרעמ
 ןריובעג זיא ךראד ןקיזאד םעד ןיא 8^6^13 ןעמאנ םעד ןעמוקאב טאה םאוו
 רעקידרעטעפש רעד ,יקסיאמאז החפשמ רעד ןופ דילגטימ רעטסטמיראב רעד ןראוועג
 ־רוטלוק רעטסערג רעד ,שטשאמאז טאטש רעד ןופ רעדנירג ,ןליופ ןופ רעלצנאק
 — 1542) יקסיאמאז ןאי — טאהעג ללכב טאה ןליופ־טלא סאוו טאנעצעמ־טסנוק ןוא

1605). 

 ־ראפ עקיזיר יד ןופ לייט ןטסערג םעד רעביא יקסיאמאז ןאי טמענ 1571 ןיא
 יקסיאמאז טאה ןראירידוטש ענייז .טזאלעגרעביא שיא טאה רעטאפ ןייז סאוו םנגעמ
 (טייצ עצרוק א) גרובסארטש ןיא טנרעלעג ךיז טאה רע .דנאלסיוא ןיא טכארבראפ

 יד טימ טנעקאב ךיז רע טאה טראד .עילאטיא ןיא (1565 — 1561) ראי שןניפ ןוא
 שעד שורא טרירטנעצנאק ךיז ןבאה םאוו עטנרעלעג ןוא ןטפינאמוה עטסטנענימארפ
 ןקיטסיייג שעד וצ טקוקעגוצ ךיז טאה יקסיאמאז .עודאפ ןיא טעטיסרעווינוא ןטלא
 טשרעהעג טאה םאוו טסייג ןשיטסינאמוה שעד וצ ,טאטש רעקיזאד רעד ןופ ןבעל
 א — ןטנעדוטס יוו ןדיי וליפא ןעמונעגפיוא טאה םארו ,טעטישרעווינוא שעד ןיא
 טסייג םעד ןכילגראפ טאה רע ןעוו .טרעדנוהראי ןט16 ןיא גנוניישרעד ענעטלעז
 טעטיסרעווינוא רענאלעגאי ןטלא שעד ןופ טסייג ןשיטסינאמוהיטנא ןטימ עודאפ ןיא
 ־עט ענייז ןופ רענייא ףיוא ןעיובוצפיוא קנאדעג א ךיוא ןלאפעג רע זיא ,עקארק ןיא
 ,"חסונ ןשינעילאטיא" ןיא ןייז לאז סאוו טאטש א ,עודאפ עשיליופ ןימ א סעיראטיר

 ךייש םאוו ךיוא ראנ ,רוטקעטיברא ךייש םאור ראנ טינ ,טקירדעגסיוא ךיז טאה רע ידו
 ,עטנרעלעג עשינעילאטיא טכארבעג וליפא רע טאה בייהנא ןיא .גנודליב ןוא רוטלוק

 .עפארייא לייט א טשרעהאב טאה םאוו טסייג םעד ןטיירפשראפ ןליופ ןיא ןלאז םאוו

 רעד ןופ טנגוי רעד ןבעג לאז םארו טעטיסרעוויתאןא ןעוועג זיא לאעדיא םיקסיאמאז
 ןשיטילאפ םוצ גנוטיירגוצ עכעלטנירכ א ןוא גנואיצרעד עשיטסינאמוה א עטכאילש
 ־עג טאה עקארק םאוו ןסיוו שיטסאלאכסי־שיגאלאעט םתס טינ ןוא דנאל ןופ ןבעל

 1 .טריקיטירק קראטש טלאמעד טאה עטכאילש רוד רעיינ רעד םארו ןוא ןבעג

 ןשינעילאטיא ןא טימ טקארטנאק א ןסאלשעג יקשיאמאז ןאי טאה 1578 ןיא
 ןעיובוצפיוא טקעיארפ א ןעוועג םאד זיא הליחתכל 86:031:40 1\׳10:3041 טקעטיברא
 ןקיזאד םעד םתא טאה רעטעפש ראי א 8^6^13 ףראד שעד ןיא עקאט םאלש א
 ־יפא שטשאמאז זיא 1580 לירפא ןט3 םעד .טאטש א ןסקאווסיוא ןביוהעגנא םאלש
 ־אז רעד ןופ םעיראטירעט יד ןיא טאטש עיינ א יוו ןראוועג טרימאלקארפ לעיצ
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 שטשאמאז סקנפ

 ןופ ןוא ספיופ ןופ תוכרב יד ןעמוקאב ךכית םאה טאטש עיינ יד .ההפשמ־יקסיאמ
 א ןרעוו טפראדאב שטשאמאז טאה תיבה־לעב םעד ןופ רענעלפ יד טיול .גיניק ם עד
 םיחטש עקיזיר יד ראפ לכ־םדוק ,רעטנעצ רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפאשטריוו רעיינ
 רעד םורא ןראוועג טיובעגפיוא זיא םאוו גנוטסעפ יד .טגאמראפ טאה אפוג רע םאוו
 טאהעג טאה רע םאת יד ראפ גנואיצוצ א יוו ןעניד טלאזעג טאה טאטש רעקיזאד
 ¬חוס יוו ,לאטיפאק טימ ןשטנעזנ לכ־םדוק :ןצעזאב וצ טראד ךיז ןטעבראפ וצ העדב
 ןלאצ ןופ םרעניווונייא עיינ יד טיירפאב טאה יקסיאמאז .תוכאלמ־ילעב ןוא םיר
 ןצעזאב וצ ךיז טיירג ןעוועג ןענייז םאוו ,ןטסינאלאק יד .ראי 25 עטשרע יד ןרעייטש
 ךילא ןוא ןענידאב ןכעלנעזרעפ ןופ טיירפאב רע טאה ,דנאל רעקיטש ןטעבראאב ןוא

 2 .תיבה־לעב םעד תבוטל טעברא לייט א ןבעגפא ןופ
 טיט טאטש יד ןעקנאשאב יראטאב ןאפעטס ךלמ רעד טאה 1580 ינוי ןט12 םעד
 יירד ןבאה וצ טכער םאד טאהעג טאה שטשאמאז רעכלעוו טיול ,עיגעליווירפ א
 ןיהא ןרעוו םאוו תורוחס יד ראפ םרעלבייפש ןבאה וצ טכער םאד ,ראי א םידירי
 םידירי ןופ טייצ רעד ־יוא ?!0^0 5^״ ךנאל ןופ ןלייט ערעדנא ןופ טבארבעג
 ןרעפטנעראפ לאז םארו ,טכירעג־דירי רעלעיצעפס א ןראוועג טטיטשאב וליפא זיא
 ־רחסמ ןופ םיורא ייז ןסקאוו ךעלטנייוועג סאוו ,תונעט ןוא ןטקילפנאק עשידירוי עלא
 טינ ןוא שטשאמאז ןראפכרוד ראנ טלאוועג ןבאה םאוו םירחוס יד .סעיצקאזנארט
 ־והמ- ערעייז ןלעטשוצסיוא ןייז בייחתמ טזומעג ךיז ןבאה לאצטיזנארט ןייק ןלאצ
 ־נייא ןענעק ןלאז םיבשות עקיטרא יד ידב ,אפוג שטשאמאז ןיא געט יירד ךיוא תור
 ־לעזא ךיו.א ןעוועג רעבא ןענייז םירהוס עקיזאד יד ןשיווצ .ןליוו ייז םאוו םאד ןפיוק
 ךיז ןסאלשאב ןבאה ייז זא ,ןעוועג ןה אשונ יוזא ייז ייב טאה שטשאמאז סאוו עכ
 ־אב אזא זיא טאטש א יוו שטשאמאז ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא .ןצעזאב וצ אד
 שטשאמאז ןיא ךיז ןבאה םירא יוזא .ןריפוצברוד טכייל ראג ןעוועג ןביילב וצ םולש
 ־ער־לאנאיצאנ עסיוועג טיול ,םעפורג עלאיצאס ענעדיישראפ ןליישסיוא ןבייהעגנא
 ןאי דצמ םעיגעליווירפ עטיירב ךרוד ןראוועג טצישאב ןענייז ייז .םינמיס■ עזעיגיל
 םעד ןכאמ וצ ךיז ייב ןפילשאב ןענעק לאז עמ ידכ ,קיטיינ ןעוועג זיא םאד .יקסיאמאז
 ־עג טאה םאד םאוו ,טאטש רעיינ א ןיא םייח עיינ א ךיז ןפאש — טירש ןשילאקיזיר
 ןבאה םיבשות עיינ יד ןופ ךס א םארו ,ןעמייה ןוא ןטפעשעג■ יד ןרידיווקיל טרעדאפ

 .ןליופ ןרהמ וליפא ,םיקחרמ יד ןיא טאהעג רעירפ
 ייז ךענייז ןעמוקעג .רענעמרא ןעוועג ןענייז שטשאמאז ןיא םיבשות עטשרע יד
 ¬שמ ,םאג ןייא ךילא טצעזאב ךיז ייז ןבאה שטשאמאז ןיא .ייקרעט רעטייוו רעד ןופ
 לירפא ןטם30 םעד .אפוג גנוטלאווראפ־טאטש רעד ןופ טלייטעגוצ הליחתכל תועמ
 -גאווצ ךיוא טיירפאב ןרעוו ייז רעכלעוו טיול ,עיגעליווירפ א יקסיאמאז ייז טיג 1585
 טלייצרעד ןיוש טרעוו רעטעפש ראי יי ווצ .ןרעייטש זיא םע עכלעוו ןלאצ ןופ ראי קיצ
 ןיא טריאוטיטסנאק ךיז ייז ןבאה 1589 .שטשאמאז ןיא םיתבה־ילעב־רענעמרא ןגעוו
 .טכירעג םענעגייא ןא ןוא טארטסיגאמ א טימ ,עדניימעג רעזעיגילער רענעגייא ןא
 ןימ א ,ןאיפאס ןטעבראסיוא ןופ טסנוק יד ןליופ ןייק טבארבעג ןבאה רענעמרא יד
 ־רעט ןופ עקאט ןליופ ןייק טריטראפמיא ןראוועג דימת זיא םאוו ,רעדעל טרילאק
 םאד ןעמוקאב ,עיגעליווירפ רעשיטאנגאמ רעד טימ םכסה ןיא ,ייז ןבאה םעד ןרה .ייק

 .ריב ןוא ספאנש ,דעמ ,ןייוו טימ ןעלדנאה וצ טכער
 א ןעמוקאב ךיוא ןבאה ייז .שטשאמאז ןיא טצעזאב ןבירג ךיז ןבאה 1589 ןיא
 עשיליוטאק־שיכירג יוו .הנומא ןופ טייהיירפ טריטנאראג לב־םדוק ייז טאה סאו*. בתכ
 ־ייא זא טיובעגפיוא ךכית ,ןיקסיאמאז ןופ ךליה רעלעיצנאניפ רעד קנאד א ייז ןבאה
 ־ייוועניא ערעייז .טאהעג טינ ןעגנורעטש ןייק ייז ןבאה לדנאה ןיא ךיוא .ךריק ענעג
 ענעגייא טאהעג ןוא ןפוא ןשימאנאטיוא ןא ךילא טריפעג ייז ןבאה םינינע עטסקינ

— 70 — 



 שטשאמאז סקנפ

 .טניווואב ןבאה ייז םאוו םאג יד טיהעג ןבאה סאוו ,םירמוש וליפא ןוא םרעטכיד
 -גאראג א ןופ דוסי א ףיוא ךיוא ,שטשאמאז ןיא ןכעשט ךיז ןצעזאב 1594 ןיא

 3 .עיגעליווירפ רעטריט.
 ןיא טצעזאב ךיז זייווכעלסיב םעפורג עלאנאיצאנ עבעלטע ןבאה םודא יוזא
 ןיא קיטעט ןעוועג ןוא םיגהנמ ענעגייא ערעייז טיול טריפעג ךיז ןוא שטשאמאז
 םעיטנאראג■ ןוא טכער יד טימ םכסהב ,ןבעל ןשימאנאקע ןופ רעדלעפ ענעדיישראפ
 עלאנאיצאנ עדעי .טאטש ןופ תיבה־לעב םייב טלעופעגסיוא טאה עפורג עדעי סאוז
 ריא ךיוא דימת ךיז ןוא פאק ןיא גיוא ןא יוו עיגעליווירפ ריא טיהעג טאה עפורג
 ־ירוי רעייז ןייז לובג גישמ טלאוועג טאה עפורג רעדנא ןא ןופ■ רעצעמע ןעוו ,ןפורראפ
 ותעשב ןבאה םאוו םרעדנזייר עכיירלאצ .טייקיטעט עכעלטפאשטריוו עטרעכיזעג שיד
 ־יטראנגייא רעקיזאד רעד ראפ רעטרעוו־ביול ןייק טשינ ןגראק שטשאמאז טכוזאב
 ־אטיוא יד טימ ,םעיגילער ,ןכארפש ,םעיצאנ ענעדיישראפ עריא טימ ,טאטש רעק
 ־אב ערעדעי םאוו םעיראטירעט־ןסאג יד טימ ןוא טאה עפורג■ עדעי םאוו טכער עמאנ.
 ןשטנעמ טימ ,ךעפעט רעלופרילאק א יוו ןעזעגסיוא טאה דירי רעשטשאמאז א .טגיווו
 םירתסמ עריא טריפעגכרוד טאה עפורג 'עדעי .רעקלעפ ןוא ןכארפש ענעדיישראפ ןופ
 עיינ ןגיוצעגוצ שטשאמאז טאה טייצ רעצרוק א ראג ןיא .טרעטשעגמוא תוכאלמ ןוא
 ,עיסרעפ ,ייקרעט ,עיוואקסאמ ,דנאלגנע ,דנאלשטייד ןופ סעפורג עשיטנארגימיא

 .ןרעגנוא ןוא עילאטיא ,דנאלנכירכ
 םער טיהעגפא ןבאה תוכאלמ־ילעב יד ווו ,ןליופ ןיא טעטש ערעדנא וצ ךופיהל
 ־שרעדנא ןייק טזאלעגוצ טשינ ןוא ךעצ רעייז ןופ רעטקאראכ ןשיליוטאק־ךעלטסירק
 1590 ןיא .ץנארעלאט טשרעהעג ןא בייהנא ןופ שטשאמאז ןיא טאה — עקיביילג
 ,?0123^ 060110^ ״גנונעדרא״ עגעגייא ןא ןעמוקאב םרענשזריק יד ןבאה:
 ,טאטש ןיא ךיוקראפ ןוא עיצקודארפ ךייש םאוו לאפאנאמ א ייז טריטנאראג םאוו
 ־ראפ ןוא ןעגנערב טגעמעג ךיוא ןבאה םרענשזריק עדמערפ ןעוו ,םידירי יד תעב ץוזד

 ־ראפ ןאט וצ ןטאבראפ גנערטש ןעוועג רעבא זיא םע .ןעגנוטעבראסיוא ערעייז ןפיוק■
 ןופ xxxץ ךארגאראפ ןיא .ךעצ ןופ דילגטימ ןייק טשינ ןופ ה״ד ,טעברא ענשטאט
 ךיוא ךיז ןגעמ םעיצאנ ערעדנא ןופ ןשטנעמ" זא ,טגאזעג טרעוו "גנונעדרא" רעד

 ."יירענשזריק טימ ןעמענראפ■

 ־אז טלייצ 1591 .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טאטש יד טסקאוו ךיג ראג
 .ליטס ןשינעילאטיא^ןיא טיובעג בגא עלא ,400 עצנאג — 1596 ,ןרעיומ 301 שטשאמ■
 ,דגאל "שיטאמראס" א ןיא טצנאלפראפ ,עודאפ ןופ רוטאינימ עשיליופ עקיזאד יד

 .1 רעמונ סאג אפאהנעלאז ,״קעניר ינלאטס״ ןפיוא זיוה א ןופ זינראק רעד
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 ןחאטש םרעדנזייר עשירעלטייצטימ ע ל א טאה ,טאנגאמ א ןופ■ זירפאק א ןופ תוכז ןיא
 .ןעגגוזאב ןוא ןבירשאב טרעוו ט א טש יד .זפרעטסייגאב

 :יוזא טביירש 1953 ראי ןיא שטשאמאז טכוזאב טאה םארו רענעילאטיא ןא
 ־אטיא ןתמא ןא ןיא טצופעגסיוא זיא ןוא ןייש רעייז זיא טאטש עקיזאד יד

 4 .עטרעיומעג בור־יפ־לע ,רעזייה עטוג טאה יז .ט םוג ןשינעיל

 רעבייר רעד ןופ טקיצטנא קראטש ןעוועג בגא זיא רענעילאטיא רעבלעז רעד
 ־־,ע םאוו ,עימעדאקא רעקיטראד רעד ןעקנאשעג טאה יקסיאמאז םאוו קעטאילביב

 5 11593) ראי ןבלעז םעד ןיא טעדנירגעג טאה
 ־עג זיא שטשאמאז ןכלעוו טימ ,אפמעט םעד טרעדנווואב ןבאה םרעלטייצטימ יד

 ."זיוה סרעריסאק" םעד ןיא רעיוט רעטסקיבייוועניא רעד
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 דיל שינייטאל א ןיא ןעגנוזאב וליפא טאה שטיוואנאלק טעאפ רעד .ןראוועג טיוב
 .ןגיוא ענייז ראפ טסקאוו שטשאמאז יוו

 ־נא ןיא יוו רעיירפ ךס א שטשאמאז ןיא טליפעג ךיז ןבאה םענאשטשעמ יד
 ־באילש יד םאוו טכער עבלעז יד ןבעגעג ייז טאה יקסיאמאז .ןליופ ןיא טעטש ערעד
 ־והס- ןריפניירא םייב לאצ ןלאצ ןופ יירפ ןעוועג לכ־םדוק ןענייז ייז .טאהעג טאה עט
 ־אקא רעד ןיא ןקיש רעדניק ערעייז ןלאז ייז זא ,טקיטומרעד וליפא טאה רע .תור
 .1593 ראי ןיא דאראפ םיורג טיט ןראוועג טנפעעג זיא םאוו ,שטשאמאז ןופ עיטעד
 ןוא עדער־םארגארפ א ןטלאהעג יקסיאמאז ןאי טאה גנונעפערעד רעקיזאד רעד ?,יוא

 :יוזא טגאזע;.

 טנגוי רעד ןופ תוחומ יד ןפאטשראפ םאוו ,סרערעל ענעי טנייפ באה ךיא
 גנורעלקפיוא רעתמא טאטשנא סאוו ,םידומיל עוויטאלוקעפס עקיטיינמוא טימ
 גנודליב ןקיטשרעד — טרעקראפ דאנ ,טינ ןרעטיירבראפ ,םוהת א ןיא ייז ןגאיראפ

 (> .תמא ןוא

 ,ןעניז ם עד ןיא גנודליב ןופ עיצאזיטארקאמעד ןעוועג זיא לאעדיא םיקסיאמאז
 ש!ראד םאוו ,גנודליב ןופ ןסינעג ןלאז ןטאנגאמ יד דאנ טינ ןוא עטכאילש יד ךיוא זא
 לאמ ןטשרע םוצ יקסיאמאז טאה קעווצ םעד וצ .טרעוו ןשיטקארפ א ןבאה לכ־םדוק
 *על עלעיצעפס טימ עימאטאנא דומיל םעד טריפעגנייא ןליופ ןופ עטבישעג רעד ןיא

 7 .עילאטיא ןופ עטבארבעגפארא ,םרער
 ־אקא רעשטשאמאז רעד ןיא לאנאסרעפ־רערעל םעד ןופ לעטשנעמאזוצ רעד
 וליפא ןוא רעדנעל ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ .רעלופרילאק א דעיי ז ןעוועג זיא עימעד
 ייז ןבאה גנאל וצ םגה ,טנרעלעג ןטראד ןבאה (ןדיי ,ךיז טייטשראפ ,ץוח) תונומא
 ־רעווינוא יד ןיא יוו ןבעל־רוטלוק ןייק לייוו ,שטשאמאז ןיא ןציזנייא טנעקעג טשינ
 ־עג טשינ אד זיא ,ןעמוקעג ןענייז םרערעל עקיזאד יד עכלעוו ןופ ,טעטש־טעטיס
 ןראוועג רעטעפש ןוא עילאטיא ןיא טנרעלעג ךיז ןבאה םאוו ,ןקאילאפ יד וליפא .ןעוו
 .ןציזנייא טנעקעג טשינ גנאל ללכ־ךרדב טראד ןבאה ,שטשאמאז ןיא ןראסעפארפ
 ךיז טקירד רעלטייצטימ ןייא יוו ,ןוא םירוכיש ךס א ןעוועג ייז ןשיווצ ןענייז םע

 8 .ןפיט־טלעוורעטנוא וליפא ,םיוא
 רעטעפש בגא טאה םאוו ,יירעקורד א קיטעט זעוועג זיא עימעדאקא רעד סורא
 ־ןטנעדוטס ןעוועג ןענייז םע .קרעוו עשיטימעסיטנא ןקורד ןיא עלאר א טליפשעג
 ־דמערפ ןאיסנעפ ש!יוא ןטלאה ןופ טבעלעג ןבאה ןעיורפ עכעלטסירק ךס א ןוא ,ןעמייה

 9 .ןטנעדוטס עשיטאטש
 טימ ןעמונראפ טשינ ךיז ןוא טלדנאהעג טשינ ןבאה םאוו יד ןבאה םודא יוזא
 רעד םודא ןטעברא ,ןתוחילש ,סעיצקנופ ענעדיישראפ ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז הכאלמ

 .טועימ רעניילק ראג א ןעוועג זיא םאד רעבא .עימעדאקא
 םאוו ,ןסקא טימ רחסמ םעד בילוצ טאטשסלדנאה א ןראוועג זיא שטשאמאז
 עיזעלש ןייק טריטראפסנארט ןוא עילאדאפ ןוא ייכעלאוו ןופ טכארבעג טאה ןעמ
 םגה .עלאר עקיטכיוו א לדנאה ןקיזאד םעד ןיא טליפשעג ןבאה ןדיי .דנאלשטייד ןוא

 .שטשאמאז ןיא ןעניווו טראטעג טשיג טלאמעד ךאנ ןבאה ייז
 ןענייז שטשאמאז ןיא ןעניווו וצ עיגעליווירפ א ןעמוקאב ןבאה םאוו עטצעל יד
 ,ןדיי עשיליופ טשינ ןעמוקאב ןבאה טכער םאד .1588 ןיא ןעשעג זיא םאד .ןדיי ןעוועג
 שילרעטסיוא שטשאמאז ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד טכאמ אפוג םאד .עשידרפס דאנ
 ןגעוו ןלייצרעד וצ ןצרוק ןיא יאדכ זיא ,ןייטשראפ וצ םאד ידכ .טנאסערעטניא ןוא

 10 .ייז ראפ םערעטניא םיקסיאמאז ןאי ןגעוו ןוא ןליופ ןיא ןדיי עשידרפס
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 ןליופ ןיא ןדיי עשידרפס .2

 ןראוועג ןליופ ךיוא זיא (1492) דרפס שוריג ךאנ זא ,גנוניימ עטיירפשראפ יד
 ־עטשאב טשינ שיראטסיה ךיז טזאל ,דרפס ילוג יד ראפ טלקימ־םוקט א זייוולייט
 בור־יפ־לע ,ןדיי עשיגאפש ןזיוואב ןליופ ןיא ךיז ןבאה טייצ וצ טייצ ןופ 11 .ןקיט
 ־אב עצרוק ןעוועג ןענייז סאד .םיאפור עטמיראב ראג רעדא םיחילש עשיטאמאלפיד
 עקילעפוצ עכלעזא זא ,ןפארטעג טאה םע ,תמא .ןעגגוטעבראפ עלעיצעפס ךיוא ןכוז
 ןיא החונמ םוקמ רעייז ןענופעג וליפא ןבאה עכעלטע ןוא ןבילבעג ןענייז םיחרוא
 ןעק םע זא ,ןיילק יוזא רעבא זי.א טיהעגפא ךיז ןבאה םאוו תובצמ לסיב םאד .ןליופ

 12 .ןליופ ןייק ןדיי עשידרפס ןופ םארטשוצ ןרעסערג א ןגעוו דייר ןייק ןייז טשינ
 ןלאיצאס ןרעכעה א ןופ ןעוועג ללכ ךרדב ןעגייז דרפס ןופ הלוגס ידיחי עקיזאד יד
 ןבאה ןוא תוכלמל םיבורק ןראוועג ,ןראוועג הלעתנ וליפא ןענייז עכעלטע ;טכיש
 יד רעכלעוו טימ ,עדנעגעל רעשיטנאמאר א ןיא ןרעוו וצ טבעוועגניירא ןעוועג הכוז
 ,םעיצאטנעמוקאד עשיראטסיה ןייק רעבא .טזייפשעג ךיז טאה עיזאטנאפ־םקלאפ

 ןענייז ,םעפורג עשידרפס ערעסערג טאהעג טאה ןליופ זא ןקיטעטשאב ןלאז םאוו
 .אצמינב טשינ התע תעל

 ןיא זיא םאוו ,קחצי ׳ר אפור א ,ןדיי ןשינאפש א ןגעוו זיא העידי עטסטלע יד
 עיסימ רעשיטאמאלפיד רעשיסרעפ א ןיא ןעוועג ,שוריג ןראפ ראי 20 ןכב ,1472 ראי
 ןיא) אפאק ןיא ןעוועג טאמאלפיד־אפור רעקיזאד רעד זיא 1473 ןיא .עיצענעוו ןייק
 רעד קחצי .רעזעונעג יד ןופ עינאלאק א ןעוועג זיא סאוו ,(עיסאדאעפ טנייה ,םירק
 ןוא ןאפעטס עדאוועיאוו ןשיוועדלאמ םוצ תוחילש ןיא ןראפעג ךיוא זיא רעינאפש
 ןענופעג דארג ךיז טאה םאוו ,ןטרעפ םעד רימיזאק גיניק םוצ ןליופ ןייק ןטראד ןופ
 טכאמ םאוו ,שאגולד ןאי רעקינארכ רעשיליופ רעד םיא ןגעוו טביירש םע .עטיל ןיא
 ןפורעגנא רע טרעוו ךאש ןשיסרעפ ןופ ווירב םעד ןיא תעב ,ךירג א ראפ ראג םיא
 ־אלפיד רעסיורג א ןוא ,דיי א הנומא טיול ,עיצאנ רעשינאפש ןופ ,קחצי אפור רעד"

 13 .״טאמ
 ןראפ ץרוק טאה ,עיצענעוו ןופ לאמ םאד ,ימלעזנא בקעי 'ר ,ידרפס רעטייווצ א
 םיבורק ןוא החפשמ ןייז טימ טצעזאב ךיז אפאק עינאלאק רעד ןופ גנאגרעטנוא

 .ןליופ ןיא
 טפא ךיז תועיסנ־רחסימ עשילאקיזיר ןוא עטייוו ערעייז ןיא ןבאה ןדיי עשיליופ

 ־אב טשינ זיא ,עינאפש ןיא טראפשעגנא ןבאה ייז יצ .ןדיי עשידרפס טימ טנגעגאב
 ־אפש טכוזאב ןבאה םאוו ןקאילאפ ןופ ןעגנוביירשאב־עזייר עכעלטע יד ןיא .טנאק

 .עשיליופ ןייק טשינ רעבא ,טנאמרעד ךיוא ןדיי ןרעוו עינ
 ם״רחוס עקיצנייא יד ןעוועג ןדיי רעלאפאניטנאטסנאק יד ןענייז ה״י ןט15 ןיא
 גרעבמעל .רעדנעל עשילאטנעירא ןופ תורוחס ןליופ ןייק טריטראפמיא ןבאה םאוו
 יוזא ןעוועג זיא ןוא רהסמ ןקיזאד םעד ראפ טקנופ רעלארטנעצ רעד ןראוועג זיא

 ־אד יד טרעוו טרעדנוהראי ןט15 ןוא ןט14 ןופ םעפאמ עשינאפש ךיוא זא ,טמיראב
 14 .טקנופסלדנאה רעקיטכיוו א יוו טנכייצאב טאטש עקיז

 תורוחס עלאינאלאק ןדיי עשידרפס ןריטראפמיא 1481 — 1467 ןראי יד ןיא
 ־ראפ ןענייז 1600 — 1515 ןראי יד ןיא .א״א ןענייוו־חרזמ ,ןצריוועג יוו ,ןליופ ןייק
 ־עג־טראפמיא עסיורג טריפעג ןבאה סאוו ןדיי עשיקרעט 12 ןופ ןעמענ יד טנכייצ
 ייב ,םרעלכייפש עלעיצעפס וליפא ןטלאהעג ןוא ןליופ ןוא ייקרעט ןשיווצ ןטפעש

 .ןדיי עשיליופ טקיטפעשאב ןעוועג ןענייז םע עכלעוו
 .ןדיי עשינאפש ןייק טשינ רעבא ייז ןענייז ,םידרפס םאד ןענייז בור יפ־לע םגה
 יד .ןראפעג טשינ ןליופ ןייק ןדיי ןענייז שוריג ןכאנ דלאב אפוג עינאפש ןופ טקעריד
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 ןעדדעג ןענייז טצעזאב וליפא ךיז ייז ןופ לייט א ןוא ןעמוקעג רעטעפש ןענייז םאוו
 .הליהק ענעגייא ןא ןבאה וצ ךיוא גונעג טשינ וליפא ,סעפורג עניילק יוו רעמ טשיג
 רעדניק ןעוועג ןענייז םאד .ןפוא ןטקערידמוא ןא ףיוא דרפס ילוג ןעוועג ןענייז ייז
 ייז .עינאפש ץוחמ רעדנעל ןיא ןריובעג בור יפ-לע ,דרפס ילוג ןופ ךעלקינייא רעדא־
 ןיא ןבאה סאוו ,םיאפור בור יפ־לע רעבא ,ןריקנאב ,םירחוס עסיורג ןעוועג ןענייז־
 ־ואג ןוא ןעוועג ןה אשונ םאטשפא רעייז בילוצ ךיוא רשפא ןוא ךאפ רעייז ןופ תוכז

 .ןליופ ןופ ןבעל ןשידיי־טשינ ןיא וליפא ןוא ןשידיי ןיא ןראוועג הלודגל הלוע ךיג
 ןייא טשינ ןענייז ןטעטיסרעווינוא עשינעילאטיא יד ןיא ןטנעדוטס עשיליופ יד
 םע ווו ,עודאפ טאטש רעד ןיא טרפב ,ןטנעדוטס־ןדיי טימ טקאטנאק ןיא ןעמוקעג לאמ■
 םייהא ןעמוקעג זיא ייז ןופ רענייא טשינ ןוא ,ןדיי עשיליופ טרידוטש ךיוא ןבאה:
 יד זעוועג ןגיוא ערעייז ןיא זיא םאוו ,דיי ןשידרפס א ןופ דליב טריזילאעדיא ןא טימ
 ןשיווצ ןוא ,עילאטיא ןיא םיאפור עשידיי .רוטלוק־סנאסענער רעד ןופ גנורעפרעקראפ
 ־באילש רעשיליופ רעכיוה רעד ןשיווצ ןטנעיצאפ טאהעג ןבאה ,דרפס ילוג ךס א ייה
 -עג טאה טאגגאמ רעשיליופ ןייא טשינ זא וצרעד ןעוועג םרוג רשפא טאה םאד .עט

 נ5 .עילאטיא ןופ אפור ןשידיי א ןליופ ןייק ךיז טימ ןעגנערבטימ טלאוז
 ־ארעטיל רעשיליופ רעד ןיא טאהעג טאה דיי רעשינאפש רעד סאוו םש רעד
 ןעוו ,11584 — 1530) יקסוואנאכאק ןאי ןטסעב םוצ םיוא טקירד ה״י ןט16 ןופ רוט■.
 ןיא םיורא ןענייז טאוו) "עביל ןגעוו ןגאלאיד" יד ןופ רבחמ ןטמיראב םעד טביול רע•
 ־אב ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ !ססמס 11< וי״־ס לאנברבא קהצי ןב הדוהי ןוד ,(1535■
 ןיסעצנירפ עשינעילאטיא יד םאוו שודיה ןייק טשינ ראפרעד זיא םע 16 :טסולפניי.*
 טימ טגנערב ,גיגיק ןשיליופ א ןופ יורפ יד ןרעוו וצ ןליופ ןייק טמוק יז ןעוו ,אנאב.
 יד ןיא ןליופ ןיא ןעוועג) אפור־ךיוה א יוו םלושמ רב לאומש ידרפס םעד טימ ךי׳ז־
 ־יטקארפ) ענידוא ןופ המלש ׳ר יזנכשא ןשינעילאטיא םעד ןוא (1547 — 1532 ןראי•
 ,ןבירשעג עינאפש ןיא ןעמ טאה שוריג ןכאנ ןראי .(1564 י״י- 1548 ןליופ ןיא טריק
 ןליוו ןפיוה עשיטאנגאמ ןוא ןצאלאפ עכעלגיניק םאוו שודיח ןייק טשינ זיא סע זא:
 ןיא טאה םיריוטקאד עשינאפש יד ןופ רענייא .םיאפור עשידיי־שינאפש ,אקווד ןבאה:
 ןוא רעטקאראכ" ןייז טיול זיא םאוו ןשטנעמ א יוו ןדיי םעד טריזירעטקאראכ 1575•

 17 .ראטקאד א ןייז וצ ״החגשה רעד ןופ טמיטשאב שממ טנעמארעפמעט

 בור יפ־לע ,םיריוטקאד־ןדיי ראפ יד םאוו שודיח ןייק טשינ ראפרעד זיא םע
 ־עגסיוא ךיג ראג ןבאה ,עינאפש ןופ טמאטשעג ןבאה סאוו ,ןליופ ןייק ענעטעבראפ
 ־ושח א טליפשעג ךיוא ןבאה סאוו םיאפור עשידיי ןופ סעיטסאניד ןפאשעג ןוא ןעמונ.

 .דנאל ןופ ןבעל־רוביצ ןשידיי םעד ןיא עלאר ע ב.
 .םהרבא ןב קהצי ׳ר ןעוועג זיא ,עינאפש ןיא רענעריובעג■ א אמתסמ ,אפור אזא
 טיירפאב זיא רע זא ,טרעבלא ןאי גיניק ןופ עיגעליווירפ א רע טמוקאב 1501 ןיא־
 1504 ןיא .רעדנאסקעלא גיניק רעד 1502 ןיא טוט עבלעז סאד .רעייטש ןלאצ ןופ
 ־אב זיא רע .םרעשרעה עשיליופ יירד ןופ אפור־ףיוה זיא רע .עקארק ןיא רע טניווו
 ענייז ראפ .ןכעלגיניק םעד ץוח ,טבירעג זיא סע ןכלעוו ןיא ךיז ןלעטש ןופ טיירפ
 וליפא ןעיורטראפנא םיא טגעלפ ןעמ .תוריכש עקידנעטש רע טמוקאב םעיצאטלוסנאק
 -עג זיא רע .לאפאניטנאטסנאק ןייק רע טראפ 1507 ןיא .סעיסימ עשיטאמאלפיד■

 18 .1510 ןיא ךרע ןא ןבראטש־
 יד ןיא טנאקאב ,טראפאפאר ןושרג ר״ד ידרפס רעד ןעוועג זיא םעדייא ןייז

 ןתיא לעב ןופ עדייז רע־לו 1101:0 4101׳■ !1,: אטראפ ןופ אפור רעד יוו םירוקמ■
 ־עג ןליופ ןייק זיא יזנכשאה המלש ר״ד טימ טייצ רעבלעז רעד ןיא .(י ה ר ז מ ת
 טסייה םירוקמ עשיאערבעה יד ןיא .אראהאלאק רעדא אראפילק המלש ר״ד ןעמוק
 ¬אפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןליופ ןייק ןעמוקעג זיא רע .אראפילק ידרפס אפור המלש :רע
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 $ ןופ ןוז ע ןעוועג זיא רע .רבחמ א רעטעפש ,השמ רעדורב ןייז ןוא ףסוי רעש
 ןטראד ןוא םאדרעטסמא ןיא ןראוועג■ ןריובעג רע זיא ןיילא .ןדיי םענעריובעג שיגאפש
 1570 ראי ןיא .1560 ראי ןיא ךיז רע טצעזאב עקארק ןיא .ןיצידעמ טרידוטש עקאט
 ערעדנוזאב יד" בילוצ .אפור ןייז יוו טסוגיוא־טנומגיז גיניק ןופ טמיטשאב רע טרעוו
 -עק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ."גנוראפרעד רעשיטקארפ ןוא תועידי עשיניצידעמ
 ןרעוו טייקכעלרע ןייז ןוא תולעמ ענייז .ןרעייטש עלא ןופ טיירפאב רע טרעוו רעד
 ־סיורא ,עיגעליווירפ רעטיינאב רעד ןיא יראטאב ןאפעטס גיגיק םעד ןופ טביולעג
 קראטש ראג ךיז גיוט ןוא שירחסמ ןריפ וצ טכער וליפא טגירק רע .1578 ןיא ןבעגעג
 המלש דיי ןשידרפס א ןוא םהרבא ןוז ןייז טימ .טיבעג ןקיזאד םעד ףיוא ךיוא םיוא
 עטקעדטנא־יינ יד טריטאולפסקע ןוא ץלאז טימ ם ירחסמ עסיורג רע טריפ יביבח
 זףיוא טלעג טייל ןוא ריקנאב לקיטש א ךיוא זיא רע .ךסייר טיור" ןיא ןבורגצלאז

 19 .טנעצארפ
 א״מר ןטימ טנעקעג טוג ךיז טאה אראהאלאק המלש ר״ד זא ,טביירש ןאבאלאב
 ןיא טנאמרעד טפא ןרעוו סאוו ,תדה יגינע ןגעוו םיחוכיוו עגנאל םיא טימ טריפעג ןוא
 ןעמוקעגראפ זי.א ןליופ ןיא ןעוו הפוקת יד ןעוועג זיא םאד .תובושתו תולאש םא״מר
 ךיוא ןבאה םע עכלעוד וצ ,ם״במר םעד ןופ םרעגנעהנא יד ןשיווצ חוכיוו רעסייה רעד

 .םרענגעק ענייז ןוא ,עילאטיא ןוא עינאפש ןופ ןדיי יד טרעהעג

 ןטיבעג ךיז טאה — ןאבאלאב טביירש — טפאשלעזעג רעקיזאד רעד קנאד א
 עגונב טנארעלאט רעמ טכאמעג םיא טאה ןוא טלעוו רעד ףיוא קוק סא״מר םעד
 הפוקת רעיינ רעד טימ ןעמאזוצ ןזיוואב ךיז ןבאה סאוו "תוריפכ" ןוא םישעמ יד
 ןיא םזילארעביל םא״מר םעד טמאטש ןופרעד .טנאזיראה ןשידיי־שיליופ םעד ףיוא

 20 .תובושת ענייז ןופ ךס א

 — 1511) םונאטיזול (ביבח) םוטאמא אפור ,ןאראמ רעטמיראב־טלעוו רעד
 ־עפס א ךרוד םיא טאה טסוגיוא־טנומגיז גיניק .לאגוטראפ ןופ טמאטשעג טאה ,(1568
 ןיא טניווועב ןיוש טאה רענעי תעב ,אפור־בייל ןייז ןרעוו וצ ןטעבראפ.חילש ןלעיצ
 םאוו ,ןוז םניזוק ןייז רעבא .ןעמונעגנא טשינ גנוטעבראפ יד רעבא טאה רע .אנאקנא
 זיא רע ווו ,ןילבול ןיא טצעזאב ךיז טאה ,אטלאטנאמ והילא ןב השמ ןסייהעג טאה
 ־עגסיוא ןילבול ןיא טאה אטלאטנאמ השמ רעקיזאד רעד .1637 ראי ןיא ןבראטשעג
 רע .דרפס חסונ יפ־לע טנוואדעג טאה ןעמ ווו ,לוש א ןובשח םענעגייא ךיוא טיוב
 ןראוועג רעטעפש ןוא עודאפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש טאה םאוו ןוז א טאהעג טאה
 א ןעוועג ךיוא זיא אטלאטנאמ והילא עדייז ןייז יוו תויה .ןליופ ןיא ראטקאדפיזה

 -ימארפ ןופ תורוד יירד אד רימ ןבאה ,(ךיירקנארפ ןיא 1616 ןבראטשעג) רעטקאד
 • 21 .ןליופ ןיא םיאפור עשידרפס עטנענ

 תורוד טאהעג ןליופ ןיא ןבאה םאוו םאטשפא ןשינאפש ןופ תוחפשמ עכלעזא
 דגאה סאוו קזח החפשמ יד ןענאמרעד וצ גונעב .קיצניוו טשינ ןעוועג■ זיא םיריוטקאד
 ־אהאלאק יד טימ ןעוועג ןתחתמ ךיז טאה ןוא 66 1201־1 ןיא טלדנאווראפ ךיז
 ,עיסעפארפ רעייז ןופ תוכז ןיא בושח ןעוועג ןענייז ייז לייוו .ערעדנא ךס א ןוא ,םאר
 עיצאטנעמוקאד עכעלטכישעג יד זיא ,ןבעל ןשידיי ןיא ךיז ןלהק ןוא דמעמ ןלאיצאס
 ןענייז םע .עמערא ןייק טשינ טייוו ןליופ ןיא ןדיי עשידרפס ראטקעס םעד ךייש סאוו
 ,םירעמענרעטנוא עסיורנ ,ןריקנאב ,םירחוס עשידרפס ןליופ ןיא ןעווענ ךיוא רעבא
 ־ייז עילאטיא ןופ םעשטיוואכאלוו יד ןגעוו .טינש ןשיטסירוטנאווא ןא ןופ לאמ טפא
 וליפא ךיז טביירש ,שטיוואכאלוו המלש ,ייז ןופ רענייא .ןטנעמוקאד ןאראפ ךיוא ןענ
 א ןעוועג זיא רע .ידרפסה המלש ה״ד 8310010 52<1£<1״11 טנעמוקאד א ךיוא רעטגוא
 טשינ אמתסמ ןבאה םע .דיי רעכייר א אליממ ,ךיוה ןכעלגיניק שייב טנעגא־סלדנאה
 ¬אל ןיא ןענייז רשפא .םאלק ןלעטימ ןופ ה״ד ,שינוניב יד ןופ םידרפס ןייק טלעפעג
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 שטשאמאז סקנפ

 א יוו ייז ןענייז רשפא .ץנעטסיסקע רעייז ןופ ןרופש ןאראפ ץעגרע םיסקנפ עלאק
 םעד ןיא ןדנווושראפ ןוא םיזנכשא יד םימ ןראוועג "טרילימיסא" טועימ רעקיטשיב
 ןלאצ עסיורג ןגעוו ןעמ ןעק םינפ לכ לע .ןלירפ ןיא ןדיי ןופ ןבעל־ןסאמ ןקידנזיורב
 ־ימע רעטקעריד א ןגעוו אטישפא ,ןדייר טשינ ללכ ךרדב ןליופ ןיא םידרפס
 ־יא ןייק ןראפעג זיא ןעמ יוו יוזא ,ןליופ ןייק לאגוטראפ רעדא עינאפש ןופ עיצארג

 22 .דנאלאה ןייק (ןענאראמ ייו ןיוש) רעטעפש ןוא ייקרעט ,ךיירקנארפ ,עילאט

 ־רעט ןיא דארג רוטקנוינאק רעשיטילאפ רעקיטראנגייא ןא ןופ תוכז ןדא רעבא
 ־אק א ןרימראפ ןביוהעגנא ,גרעבמעל ןיא ,ןליופ ןיא טאטש ןייא ןיא ךיז טאה ייק
 ־פיוא םעד ןעוועג עיפשמ םאמ רעסיורג א ןיא טאה םאוו ןדיי עשידרפס ןופ עינא1?
 ־עלטפאשלעזעג ןוא עשילאראמ עכיוה יד .שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי םעד ןופ םוק
 רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא טעבראעגסיוא ךיז ןבאה םידרפס םאוו ,תובישה ע_י
 סאוו ,לזמ ןקידריווקרעמ םעד וצ טליפשעגוצ קינייוו טשינ טאה ,םיצירפ יד ייב ןוא■
 ־אנרעטאפ םעד ןעוועג■ םרוג טאה םאוו ןוא ןליופ ןיא טאהעג ןבאה םידרפס־םידיהיי
 עטלצראוועגנייא תורוד ןופ ,ענעגייא יד תעב ,םרעריפ־הכולמ ןוא ןטאנגאמ דצמ םזיל

 .וצרעד ןעוועג הכוז טשינ לאמ ןייק ןבאה ,ןדיי

 טריטאד ןליופ טימ ןדיי עשידרפס ןופ טקאטנאק רעוויסנעטניא רעקיזאד רעד
 ־רעט ןיא דמעמ ןייז ןופ תוכז ןיא טאה (1579 ןבראטשעג) אישנ ףסוי ןאד טניז ךיז
 ךס א ןעמוקאב ,רחוס רעלאבאלג שממ ןוא ריקנאב ,טאמאלפידא יוו ףדה ןשיק
 ייקרעט ןיא טצעזאב ךיז טאה אישנ ףסוי ואד .ןליופ ןיא םירחסמ ןריפ וצ םעיסעצנאק
 ־סעלסיב ןביוהעגנא טאה ןוא דיי א קירוצ ןראוועג ןאראמ א ןופ זיא רע .1552 ןיא
 ,ייקרעט ןופ קיטילאפ רעשיטסילאירעפמיא רעד ןיא עלאר עקידנריפ א ןליפש זייוז
 ןוא (1566—1520) ןטייווצ םעד ןאמיילוס ןאטלוס ןופ הלשממ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 םעד ןריפכרוד ןפלאהעג טאה אישנ ףסוי .(1574—1566) ןטייווצ םעד םילעס ןוז ןייז■
 א ףיוא םולש טרעכיזראפ ןליופ טאה סאוו ,1561 ןופ׳ טאטקארט ןשיקרעט־שיליופ
 ־ארייא ןיא עיסנאפסקע רעשיקרעט רעד ןרעטש טינ ןופ זיירפ ןראפ ,טייצ רעסיוועכ
 טינ זדא ןעגנולדנאהראפ עקיזאד יד ןיא עלאר םאישנ םסוי ןעוועג זיא םע םאור .עפ
 ראג ןייז טזומעג ןטסנידראפ עשיטילאפ ענייז ןבאה םינפ לכ לע .ראלק ןצנאג ןיא
 ןיא .תוחנה ןוא תובוט ליפ יוזא טימ ןעקנאשאב םיא י טאה ןאטלוס רעד ביוא ,עקיגאוד
 ־סנאק ןייק ןייוו ןופ טראפמיא םעד טרעווראפ ןאמיילוס ןאטלוס רעד טאה 1562 ראי•
 ןיא טיזנארט ןראפ רעבא ,ןטסירק ןוא ןדיי ןופ ךיורבעג ןראפ וליפא ,לאפאייטנאט
 ־עט ענעמונעגנידא עיינ יד יוו תויה .ןעוועג טינ תועינמ ןייק ןענייז רעדנעל ערעדנא
 קראטש םאד ןבאה רעדנעל עקימורא יד ןוא ןייוו ךס א טריצודארפ ןבאה סעיראטיר
 ־אלפיד־טפיוה רעד .טפעשעג םיורג א ןראוועג ןייוו ןריטראפמיא זיא ,טרימוסנאק
 ־רעד א) ן א מ ר י פ א ןאטלוס ןופ ןעמוקאב טאה אישנ ףסוי ריקנאב ןוא טאמ
 ןופ ןוא עוועדלאמ ןייק (עידנאק) אטערק לזדניא ןופ ןייוו ןריטראפסקע וצ (שינעביול
 ןעמוקאב וצ םיא טגנילעג ןאטלוס ןשיקרעט םענופ ךליה רעד טימ .ןליופ ןייק ןטראד
 ־רעד טרעוו גיניק ןשיליופ ןופ ווירב םעד ןיא .ןליופ ןיא םעיסעצנאק־לדנאה עטיירב
 ־אב לאצ ןא ןליופ ןייק תורוחס ןריפוצניירא תוחנה עטיירב עקיזאד יד זא ,טרעלק
 בגא טכארטאב רע .ןטעבעג םיא סע טאה .אפוג ןאטלוס רעד תמחמ אישנ ףוי טמוק
 סאוו תובוט יד ראפ טייקראבקנאד ןופ קורדסיוא ןא יוו ךיוא עיגעליווירפ עקיזאד יד■

 ־עג זיא סיאד .ייקרעט ןיא ןראדאסאבמא ענייז ןאטעג טאה אישנ ףסוי רעקיזאד רעד
 האוולה א גיניק ןשיליופ םעד ןבעגעג אישנ ךמוי טאה לייוורעד .1567 ראי ןיא ןעוד
 טאה גיניק רעד ןעוו .ןטייצ ענעי ןיא עסיורג א ראג עמוס א ,ןטאקוד 150.000 ןופ
 האוולה יד ןעק רע זא ,אישנ ףסוי ןאד ןופ חילש ןלעיצעפס םעד טרעלקרעד רעטעפש
 ענייז ןרעגנעלראפ וצ גנוניולאב א יוו ןטעבעג רע טאה ,ןלאצקירוצ טשינ לייוורעד
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 ־רחסמ עקיזאד יד ןטלאהעגנא ראי ךלע עפאנק ןבאה שורא ינזא .סעיסעצנאק־לדנאה
 -ךעט ןיא טאמאלפיד־ריקנאב ןשידיי שעד ןוא ךלמ ןשיליופ שעד ןשמוצ ןטקאטנאק

 23 .ייק
 ־ש־טאמאלפיד ןוא עלאיראטירעטסקע ,עטיירב עקיזאד יד ןופ אצוי־לעופ א יוו
 עלא ,ןדיי עשיקרעט ןזיוואב ןליופ ןיא ךיז ןבאה תוחנה־םלדנאה עטרינאיצקנאש
 ןוא ןענייוו ענעדיישראפ לאצ ןא ןריפניירא ןביוהעגנא ןוא ,אישנ ךסוי ןופ׳ ןטנעגא
 -עג זיא ןטפעשעג עקיזאד יד ןופ טקנופ רעלארטנעצ רעד .ןטקודארפ־הרזמ ערעדנא
 ךיולנא רעד .רענעמרא ןוא ןכירג ךס א טניוווענ טראד ןבאה םע לימו ,גרעבמעל ןעוו
 דצמ ראנ טינ טייקנדירפוצמוא עקיטלאווג א ןפורענסיורא טאה ןדיי עשיקרעט ןופ
 -לעוו ןגעק ,ץנערוקנאק ןופ הנכס יד טריפשרעד ןבאה םאוו ,םירחוס עכעלטסירק יד

 .ןדיי עקיטראד יד דצמ ךיוא ראנ ,ןרעוו טנעקעג טינ ךיז ןבאה ייז רעב

 ןהכה שייה ןדיי עשיקרעט יד ,אישנ !ףסוי ןופ ןטנעגא ייווצ ןעמוקאב 1567 ןיא
 .ןליופ ןייק ןענייוו ןריטראפמיא וצ טכער עכעלסילשסיוא יד ,אסאמ עד שהרבא ןוא
 ־ציז ןטימ ,רעטערטראפ ןראפ טמיטשאב טרעוו ,אסאמ עד השמ ,רעדורב םמהרבא
 קראטש ןבאה הרבה־םירחוס יד ןוא טארטאטש רעקיטראד רעד .גרעבמעל ןיא טרא

 ןדיי עשיקרעט עקיזאד יד םאוו סעיסעצנאק־םלדנאה עטיירב יד ןגעק טריטסעטארפ
 ־עג ןוא רעייטש־ריפניירא ןלאצ ןופ יירפ ןעוועג ןענייז ייז םאוו םאד .ןעמוקאב |לאה
 םירחוס ערעדנא תעב *!!;ש" תורוחס ערעייז ןרינאפעד וצ טכער םאד טאה
 ןוא םרעניווונייא־טאטש יד וצ לב־םדוק ןפיוקראפ געט 14 עטשרע יד טזומעג ןבאה
 טלעטשעג טאה םאד — ,תומוקמ ערעדנא ןיא ןפיוקראפ טנעקעג רעטעפש טשרע
 -עג ןבאה םאוו םירחוס רעגרעבמעל יד ןופ טייקרעכיז עשימאנאקע יד הנכס ןיא
 ־םמא ערעדנא ןייק ןבאה םעיגעליווירפ עבלעזא .םכותב ןדיי ,ןענייוו טימ טלדנאה
 רעבא ןבאה םירחוס רעגרעבמעל יד .טאהעג טינ לאמ ןייק ןלמפ ןיא םירחוס עשידנעל
 -רעט יד .םעיסעצנאק ןוא ןכאמפא עקיזאד יד ןענעקרענא טלאוועג טינ ןפוא םושב
 ךיז טאה גיניק רעד ,תמא .ןאטפיוא טנעקעג טינ ךס ןייק ןבאה אפוג ןדיי עשיק
 -ןדיי יד ןעק ןעמ זא ,םעטאטטאטש רעגרעבמעל יד טנאמרעד ןוא טשימעגניירא
 ןדיי עשידרפס עקיזאד יד םאור ,םעיסעצנאק יד םאוו םעד תמחמ ,ןרעטש טינ םירחוס
 םליפ ןליופ סאוו טייקראבקנאד ןופ קורדסיוא ןא לכ־םדוק ןענייז ,ןעמוקאב ןבאה
 םירהוס עקיזאד יד ןגעק שזאטאבאס ןופ טקא רעדעי טעוו ראפרעד .ייקרעט יבגל
 טעוו רע זא ,טנראוועג ךיוא טאה ךלמ רעד .הדירמ א ,טנוב א יוו ןרעמ טכארטאב
 יד ןריפכרוד טינ ןזאל ןוא ןגעקטנא ךיז ןלעטש םאור עקידלוש יד ןפארטשאב רעווש

 .ןבעגעג ןדיי עקיזאד יד טאה אפוג רע םאוו ,עיגעליווירפ

 ,קידנעעז .םירוביד ערעדנא ראג טימ םיורא ןענייז םענאשטשעמ רעגרעבמעל יד
 ןוא תונעט עשיטאירטאפ טימ םיתא ייז ןענייז ,טינ ןפלעה ןטנעמוגרא־רהסמ ןייק זא
 ראנ ,םירהוס ןייק טינ ןדיי עקיזאד יד ןענייז ךעלטנגייא זא ,ןלייצרעד ןביוהעגנא

 יד טאה ,ןפלאהעג טינ ןבאה םילובליב יד ךמא ןעוו .ןענאיפש עשיקרעט שממ לעופב
 .וואקירטעיפ ןיא ןבילקעגנעמאזוצ דארג ךיז טאה םאוו םייס םוצ טרילעפא טאטש
 -אמאלפיד עקיזאד יד ןכאמ וצ לטב ןסאלשאב ,םיחוכיוו עגנאל ךאנ ,ןעמ טאה ןטראד
 ןבעג טלאוועג טינ גיניק רעד רעבא טאה טקא אזא ךמא .םעיגעליווירפ עשירחוס־שיט

 .24 .טפארק ןיא ןבלבעג ןענייז םעגעליווירפ יד זא יוזא ,המיתח ןייז
 ףיז ןעק ןלמפ זא ,ןענאטשראפ טאה ,רעלצנאק־הכולמ רעד יוו ,יקסיאמאז ןאי
 .טנעמוקאד ןלעיציפא ןא ןיא טעמתחעג ,גאזוצ םעד ךמא ןייז וצ רבוע ןביולרעד טינ
 ןוא ןגעוואב יירפ ךיז ןענעק ןלאז ןדיי עקיזאד דיד זא ,טימאב טקראטש ךיז רע טאה
 .ןעמוקאב טאה .אישנ ךסוי םאוו ךאמפא םעד ןופ ןטקנופ יד טימ םכסהב ןעלדנאה
 עקיטראד יד .טכעלש רעייז טליפעג רעבא םידרפס יד ריז ןבאה אפוג גרעבמעל ןיא
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 ליימ ,םענאשטשעמ עשיליופ יד טימ אקווד תחא־די ןעגנאגעג לאמ םאד ןענייז ןדיי
 ,שידיי־יטנא ןעמעג דימת ןענייז ענעי םגה ,ןסערעטניא ערעייז טריטקיד ןבאה יוזא

 ־עג רעבלעז רעד ןיא טקנופ ןעו־זעג ןדיי יד ןענייז עגאל רענעפאשעג רעד ןיא רעבא
 .ןדיי־טינ יד ןעוועג ןענייז םע יוו ,ןרעמ וצ טריטיצילרעביא ןופ ראפ

 אפוג ייז .קראטש רעייז ןראוועג גרעבמעל ןיא זיא ןדיי עשיקרעט יד וצ האנש יד
 ,רעטערטראפ רעגרעבמעל רעד ,אסאמ עד ןהכה השמ .טליפרעד ךיג ראג םע ןבאה

 דר שממ ייז ןליוו םירהוס רעגרעבמעל יד זא ,רעדורב ןייז וצ ווירב א ןיא טביירש
 וצ עביל קינייוו רעייז םיתא ןזייוו גרעבמעל ןןא םירהוס עשידיי יד ןיוא .ןריניא
 ־געק רעמ אקווד ייז ןענייז טרפ ןסיוועג א ןיא .ייקרעט ןופ רעדירב־הנומא ערעייז
 ־עג טשינ אסאמ עד טאה רעבא ראפרעד .םירהוס עשייוג יד יוו טמיטשעג שירענ
 עגייז וצ ןוא םיא וצ יקסיאמאז ןאי ןופ גנואיצאב רעד ןגעמ רעטרעווביול גונעג טאה
 תשמ טביירש ייקרעט רעטייוו רעד ןיא רעדורב םוצ ווירב ןקיזאד םעד ןיא .םירבה

 :יוזא ןהכה

 ־אז ןאי ה״ד) רעלצנאק רעה םעד ןופ דסח רעד ןוא סעיטאפמיס יד טינ ןעוו
 יוו טינ בוטש ןייז ןיא ףיוא ךימ טמענ ןוא ץרא־ךרד רימ ראפ טאה םאוו (יקסיאמ
 ־פיוא זדנוא רעגרעבמעל יד ןטלאוו ,םענעגייא ןא יוו ראנ ,רחוס א ףיוא טמענ ןעמ

 .טייהרעקידעבעל ןסעגעג

 ,אסאמ עד רעדירב יד ןופ טריפעגכרוד ,עיסימ־םלדנאה עקיזאד יד זא ,תועמשמ

 ערעדנא ןעמוק ייקרעט רעטייוו רעד ןופ ןלאז ןליופ ןייק זא ,הלועפ א טאהעג טאה
 רעשיקרעט רעד טקיש 1568 ץראמ שדוח ןיא .ןטפעשעג ןיא לזמ ןווורפ ךמא ןוא ןדיי

 ,דיי א "רענייז" םאמ טסעטארפ א טימ גיניק ןשיליופ םוצ ווירב א ןאטלוס

 ־ימירפ עשוריפב א טאה רע םגה ,םירחוס עקיטרא יד דצמ טרעטשעג קראטש טרעוו
 םאמ ,עפורג ןייז ןוא ןדיי םעד ןרעטש טינ רעבירעד טעב רע .םירחסט ןריפ וצ עיגעל
 לעדאמ" א ,אישנ !ףסוי זאד יוו טקנופ ,עציטש ןייז ןענידראפ םאוו יד וצ טרעהעג
 יצ ,ןאטלוס רעד טביירש ,עבט ןייז זיא סע ."עיצאנ רעשידיי רעד ןיא ץנירפ א ןופ
 טייקנבעגעגרעביא ןוא טפאשיירט רעייז" טימ םיו.א ךיז ןענעכייצ סאוו יד ןעניולאב

 .ךארט רעזדנוא וצ

 טאה םאור עיצידעפסקע עשידיי-שיקרעט עיינ א ראג ןעוועג תועמשמ זיא סאד
 ,ןטייקירעווש עכלעזא שןירא ןסיוטשעגנא ךיז טאה יז רעבא ,גרעבמעל ןיא טעבראעג

 ־עג טאה רענעי ןוא ןאטלוס ןראפ ןרסמראפ טזומעג טאה 013ת3זז10ז€ דיי רעד זא
 םוצ חילש ןלעיצעפס א אישנ ףסוי טקיש 1570 .ךאמפא ןטמל טכער ענייז טרעדאפ
 ןייק .ןעוועג קידלוש םיא זיא גיניק רעד סאוו בוח ןטימ תוכייש ליא גיניק ןשיליופ
 ־נאק יד טגנאלראפ רע טאה ראפרעד ןוא טאהעג טשינ גיניק רעד טאה ןמוזמ
 ־סיורא ןבאה ייז םאוו טייקנדירפוצמוא רעסיורג רעד 5ןיוא טקוקעג טשינ ,םעיסעצ
 26 .םירחוס עשידיי יד ייב יוו רעקיצניוו טשינ ,םענאשטשעמ עשיליופ יד ייב ןפורעג

 ןופ ןטנעגא יד ןבאה שזאטאבאס ןקידשוריפב ןוא תולוק ןופ לגאה םעד רעטנוא
 ־עווש־טידערק עסיורג טאהעג ןבאה ייז ,םירחסמ ערעייז טריפעג רעטייוו אישנ זןסוי
 רעבא ןבאה םרערעכאוו עשייוג יד .גרעבמעל ןיא טלעג ןעייל טזומעג ןוא ןטייקיר
 .ןדנעוו וצ ךיז טאהעג ארומ ייז ןבאה םרעיילטלעג עשידיי וצ .טיוה יד ייז ןופ ןדנושעג
 ייז — ןדיי רעגרעבמעל יד ןהכה השמ ןא טפור יוזא — ״ערעזדנוא םיבלכ״ דיד
 ־ארפ קראטש ןבאה םירחוס עשייוג יד ןוא טארטסיגאמ רעד ."טליבעג" עקאט ןבאה
 ־עג רעטייוו זיא לדנאה רעד :טריפעגסיוא םנייז טאה גיניק רעד רעבא ,טריטסעט
 ־פא טזומעג םעטאט־טאטש רעגרעבמעל יד ןבאה ,ףמאק ןופ טכאוושעגפא .ןעגנאג
 ־יקרעט ענעטעבעג־טשינ ,עדמערפ עקיזאד יד זא ,טפאהעג ןוא םעקאטא יד ןלעטש
 ־חוס עשידרפס יד .ןכערבנעמאזוצ שימאנאקע ןזומ ייס יוו ייס ןלעוו ןדיי־םירחוס עש
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 שטשאמאז סקנפ

 .רעפסאמטא עבעלדנייפ יד רעקראטש ןרא רעקראטש ןילא ןליפ ןביוהעגנא ןבאה םיר
 ,ןושל ןא ,טכייוועג ייז ןופ טאה טאוו ,גרעבמעל ןיא הדע רעשידיי רעד ןופ טרילאזיא
 זא ,ןענאטשראפ ןבאה ייז .ןגאלשרעד קראטש טליפרעד ףיז ייז ןבאה — דניירפ ןא
 ־יז ןעט טאה סנטייוו רעד ןופ לייוו ,דלאב עקאט סטערקנאק סעפע ןאט ךראד ןעמ

 .םעכ ןוא האנש שימ טייוועג טאה טנעאנ רעד ןיא תעב ,ןצישאב טנעקעג טשינ
 :•־זא ייקרעט רעטייוו רעד ןיא רעדורב ןייז וצ ןהכה השמ טנעגא רעד טביירש

 .טאג זיא העושי עקיצנייא ןיימ לייוו ,ןגראז וצ ךיז טרעהעגפיוא באה ךיא
 ־ראג ןוא טינ ךאז ןייק ךימ טרא ,טיורב לקיטש א ןוא דגב א ןבאה ןעק ךיא ןעוו
 ךיא לעוו םוטעמוא .טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סאוו סייוו ךיא לייוו ׳טינ
 ךאד ךיא ל ע וו ףוס לכ ףוס ןוא טיורב לקיטש ןיימ ןענידראפ
 ענייד עלא .ןבעל וצ ןטראד ידכב ,םילשורי ן יי ק ן יי ז הלוע
 ־ראפ ,ןעוועבאראב ,ןטכינראפ ךיד ןליוו ייז ,ענייד םיאנוש טציא ןענייז דניירפ

 27 .ןרענייטש

 טלדנאהעג ,טבעלעג שידרפס עשיקרעט עקיזאד יד ןבאה רעפסאמטא אזא ןיא
 .ראי טכא עפאנק ןופ ךשמ ןיא .ףמאק א טריפעג ןוא

 דאנ טאה רע סאוו טימ ןפלעה וצ טימאב ךיז טאה יקסיאמאז ןאי רעלצנאק רעד
 ־גייא םיא זיא שטשאטאז טאטש יד טיובעכפיוא 1580 ןיא טאה רע תעב .טנעקעג
 ןוא ,ןצעזאב וצ ןטראד ךיז ןדיי עשיקרעט עקיזאד יד זטעבראפ וצ קנאדעג א ןלאפעג
 טשינ זיא םירוקמ יד ןופ .בושי ןשידיי ןקיטראד א ראפ דוסי רעד ןרעוו סורא יוזא
 ןדיי עשידרפס יד ןבאה םאד רעדא ,קנאדענ רענעגייא ןייז ןעוועג זיא םאד יצ ,ראלק
 ןיהא ןעמ לאז ןדיי עשיליופ ןייק זא ,ןעוועג רעבא זיא יאנת רעד .טקורעגרעטנוא
 עילאטיא ןיא ןראירידוטש ענייז ןופ ךאנ טאה םארו ,רעלצנאק רעד .ןזאלניירא טשינ
 ןאטעג טרפ ם עד ןיא רעכיז טאה ,ןדיי עשינאפש יד ןגעוו גנוניימ עכיוה א טאהעג
 ןופ םידרפס יד ןבאה םינפ לכ לע .ןצראה םוצ קראטש ןעוועג םיא זי,א םאוו םאד
 עשוריפב םיקסיאמאז זא ,ווירב ערעייז ןיא ןכארטשעכרעטנוא קראטש גרעבמעל
 ךיוא טאה יקסיאמאז .ןדיי עשיליופ ןייק שטשאמאז ןיא ןזאלוצניירא טשינ זיא הנווכ
 ־ייוו ,טאטש ןיא קידנעניווו ,ןלעוו ןדיי עשידרפס יד זא ,ןובשה א טכאמעג ייברעד
 א ה״ד ,1587 ןיא .טרפב גרעבמעל ןיא ןוא ללכב ןליופ ןיא םירחסמ ןריפ ןענעק רעט
 -■דרפס יד ראפ עיגעליווירפ עלעיציפא יד ןבעגעגסיזוא טאה יקסיאמאז רעדייא ראי
 ־קעווא ןיחא אסאמ עד ןהכה השמ זיא ,שטשאמאז ןיא ןצעזאב ךיז ןליוו םאוו ןדיי עש
 ןופ טאטלוזער א יוו ןעמוקעג רעכיז זיא םאד .ןבילבעג טראד ןיוש זיא ןוא ןראפעג
 ןופ קנאדעג רעד ןראוועג ןלעפעג קראטש זיא אפוג םיא .גנוטעבראפ םרעלצנאק םעד
 ,גרעבמעל ןופ טייוו טשינ זיא םאוו ,שטשאמאז ןיא עינאלאק רעשידרפס רעשידיי א

 .ןטנערוקנאק עשידיי־טשינ רשפא ןוא עשידיי ןופ טייוו רעבא

 ־אז ןופ ןיוש 1587 ןיא ןבירשעג ,דניירפ ענייז וצ ייקרעט ןייק ווירב א ןיא
 :ןסייו טזאלעג ןהכה השמ טאה ,שטשאמ

 ןוא םוטעמוא ויז ןגראז םיכלמ ןוא םינודא עסיורג יד זא ,ךייא גאז ךיא
 ,רשוימוא ןייק ןדייל טינ ןלאז ןענאטרעטנוא ערעייז זא ,ראפרעד ןליופ ןיא טרפב

 .רעטאט א רעדא רענייגיצ א ,דיי א זיא סאד ביוא סנייא ץלא

 העושי רעטכירעגמוא ןא ןופ טאטלוזער א יוו ןעמוקעג זיא םאוו ,אמזוג אזא ךאנ
 ,גרעבמעל ןיא ןענופעג ךיז טאה רע רעבלעוו ןיא ,ע.ואל רעבעלנייפ טלפאט רעד ןופ

 :יוזא רעטייוו רע טביירש

 עקיזאד יד .טאטש עטעדנירגעג יינ ןייז ןריזינאלאק ליוו רעלצנאק רעה רעד
 ־נעצ ןיא ךיז טניפעג יז לייוו ,תולעמ ךס א ,גרעבמעל טאטש יד יוו ,טאה טאטש
 טריפ םאוו טראפ א ןופ ליימ ריפ לכה־ךס ,טנגעג רענייש א ןיא ,דנאל םענופ רעט
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 שטשאמאז סקנפ

 ־פי1א ידכב רעצעלפ עיירפ גונעג ןאראפ ןענייז אד .קיצנאד ןייק ןוא עשראוו ןייק
 דארג ייז ןענייז גרעבמעל ןיא סאוו ,רעדלעפ גונעג ךיוא ןוא רעזייה ןלעטשוצ
 זא ׳שטנו וו םרעלצנאק ם ע ־ז ז ׳א ך י ו א .רעייט
 ־אב אד ןיז ןלאז ןד יי (עשידרפס ה״ד) עשיקנערפ ראנ
 ע נ ע ג יי א ן יי ק ןבאה טינ ןיטולחל לי וו רע .ן צ ע ז
 זיא אפוג ןודא רעד .םעיגעליווירפ ךס א ןבאה סרעגריב עקיטראד יד .ן ד יי
 .ןשטנעמ — אטישפ א ,ביל םיא ןבאה רעגייטש וליפא ׳שטנעמ רענייפ א רעייז
 ,ץאלפ א טמיטשאב רימ ראפ טאה רע ןוא ׳דסח ךס א ןזיוועגסיורא רע טאה רימ וצ
 ,ןדלוג 400 ןטסאק ךימ ףראד סאד .זיוה א ןלעטשפיוא ךיז ןענעק לאז ךיא ידכ
 לעוו ׳ןענייוו עניימ ןפיוקראפ לעוו ריא ראנ יוו !זיוה ןייש א ןייז טעוו סע רעבא
 ־לעזא ךיז ןעניפעג ךייא ייב ביוא .זיוה א ויז ראפ ןעיוב םוצ ןטערטוצ רעכיז ךיא
 ראפ״ןעניפעג אד ייז ןלעוו ,שטשאמאז ןיא ןצעזאב וצ ךיז העדב ןבאה סאוו עכ
 יאנ טינ לח זיא סאד .ןטייהיירפ עכעלשטנעמ עלא ןופ ןסינעג ןוא רעצעלפ ךיז
 '28 .ייקרעט ןיא םענייא ןדעי ףיוא ללכב ראנ ,ע ק י ר ע ז ד נ ו א יד ףיוא

 טזאל טאהעג טאה ווירב רעטנאסערעטניא רעקיזאד רעד הלועפ א ראפ םאו•
 ןדיי עשידרפס לסיב א זא ,ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןעק םינפ לכ לע .ןלעטשטסעפ טשיג ךיז
 ןוא ןטראד ןופ רענעמרא ןעמוקעג ןענייז םע יוו טקנופ ,ייקרעט ןופ ןעמוקעג ןענייז

 .שטשאמאז ןיא טצעזאב ךיז

 ווירב ןקיזאד םעד ןבירשעג טאה ןהכה השמ תעב זא ,ראלק רעבא זיא םנייא
 -אז טאהעג תועמשמ םעד שןיוא ןיוש רע טאה ,ייקרעט ןיא רעדירב־הנומא ענייז וצ

 ־םעל ןיא ןענופעג ךיז ןבאה סאוו ,םידרפס ערעדנא ךיוא ןוא רע .המכסה םיקסיאמ
 זא ,טקאפ רעד .םידיחי יוו ןיקסיאמאז ןופ ןראוועג ןטעבראפ רעירפא ןענייז ,תעב
 וצ ךיז ןעיצ ייז לאז םע ידכ תוחנה עטיירב עכלעזא ןעמוקאב ןבאה ייז ןופ עכעלטע
 ןפלעה וצ ןעוועג עיפשמ םאמ רעסיורג א ןיא טאה ,טאטש רעיינ רעד ןיא ןצעזאב
 .עשידרפס רא,נ רעבא ,ןדיי לאצ יד ןרעסערגראפ וצ טאטש רעד ןופ רעדנירג םעד

 ןוא ודיי עשיליופ ןופ ה״ד ,עדמערפ ןוא ענעגייא ןופ ץנערוקנאק רעד ןופ טצישאב
 ערעייז ןריפ וצ רעטייוו טפאהעג ןדיי עשידרפס יד ןבאה ,םירחוס עכעלטסירק יד ןופ

 .טקנופניווו א יוו ראנ שטשאמאז ןצינסיוא ןוא גרעבמעל ןיא אקווד ןטפעשעג

 שטשאמאז ןייק גנוטעבראפ עקידרעווקרעמ עקיזאד יד ךיז טאה ןפארטעגפיונוצ
 גרעבמעל ןיא ןענייז ןטנעגא םאישנ ףסוי ןופ ןטפעשעג יד ןעוו טנעמאמ ןטימ דארג
 ־ארפ ןכיוה םעד ןופ העושי עשיטאמאלפיד ןייק ןוא פארא רעטופ רעד טימ ןעגנאגעג
 ־ראפ .ןעמוק טנעקעג טשינ ךיוא טאה ןוא ןעמוקעג טשינ זיא ייקרעט ןופ ראטקעט
 ־וחס יד ןפיוקוצסיזא טלעג ןייק טאהעג טשינ םידרפס יד ןבאה ,תובוח ןיא ןעקנוט
 ןעוועג לאמ ןייא וליפא׳ זי.א ןהכה השמ .ןענוכשמראפ טזומעג ןבאה ייז םאוו ,תור
 ןופ ןטסעטארפ יד ןפלאהעג טשינ ןבאה םע .תובוח יד ןלאצ טשינ ראפ טריטסערא
 .ןעיירפאב וצ םיא ןטעבעג ןעמאנ םיקסיאמאז ןיא ןבאה םאוו םעצישטכאילש ייווצ

 טשינ זיא עגאל יד רעבא ,ןראוועג טיירפאב געט ריפ ךאנ זיא ןהכה השמ ,תמא
 ־אז ןיא טניווועג טאה רע יוו םעד ךאנ ןיוש םאד זיא ןעשעג .ןראוועג טרעסעבראפ

 .ןטפעשעג ענייז ןגעוו גרעבמעל ןייק ןעמוקעג זיא ןוא שטשאמ

 ־ענ ןראפ טפאכעגנא גרעבמעל ןיא עינאלאק עשידרפס יד ךיז טאה םורא יוזא
 רעייז ךיוא ןייז הנשמ רשפא טעוו סאד זא ,טפאהעגי ןוא ןייז וצ םוקמ הנשמ קנאד

 .םירחסמ ןיא לזמ

 ־ידרפס רעניילק רעד ךעלרעלעט תןיוא ןגארטעגוצ שממ ,רוטקנוינאק עקיזאד יד
 ןשידיי א ןפאש ןופ טקא ןלעיציפא םעד ןעוועג םרוג םתא יוזא טאה ,עפורג רעש
 דיחי א טקא ןא ,ןדיי עשידרפס ןופ ראנ ןייטשאב לאז םאוו ,שטשאמאז ןיא בושי

 .ןליופ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ונימכ
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 שטשאמאז ןיא בושי רעשידרפכ רעד .3

 -גייא עשידרפס עקילעפוצ יד סאוו ,שטשאמאז ןיא ןצעזאב וצ ךיז קנאדענ רעד
 ץוש א ידו טכארטאב םיא ןוא שיא ןיא טפאכעגנא ךיז ןבאה גרעבמעל ןופ םרעניווו
 ־עג רעד וצ ךעלנע םיטרפ ךס א ןיא זיא — ייז ןגעק סענאקיש ן־״א תופידר יד ןגע,ד
 "גרובמאה ןופ טייוו טשינ ,טאטשקילג לטעטש שעד ןיא בושי ןשידרפש ןטר: עטביש
 גיניק ןשינעד םעד ןופ 1618 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג זיא לטעטש עקיזאד סאד
 םאוו עיגעליווירפ עקיצגיג א רעייז שידרפס יד ןבעגעג טאה רע ךיוא 011115113״ 1\/
 זיא ייברעד .קילג טכוזעג ןבאה סאוו שידרפס ךס א טאטש רעגעי וצ ןגיוצעגוצ טאה
 ־זפזאל ם!ע ןמז־לכ גרובמאה ןיא םירחסזנ ןריפ וצ רעטייוו קנאדעג רעד ןעוועג ךיוא
 דפעוו ,טרעטשעצ רעמ ןוא רעמ ץלא ןרעוו ןלעוו ןטפעשעג עקיזאד יד ביוא ןוא ,ךיז
 שטשאמאז יוו טקגופ ,םידרפס רעגרובמאה יד ראפ טלקמ םוקמ רעד ןרעוו טאטשקילג

 29 .גרעבמעל ןיא עינאלאק רעשידרפס רעד ראפ ןרעוו טלאזעג סע טאה

 רעשטשאמאז יד טייטאב ןקיטכיוו א ראג טמוקאב ,טסייג םעד ןיא טבארטאב
 א ז א טימ טאה יקסיאמאז ןאי טאנגאמ רעלאדאעפ רעד םאוו ,1588 ןופ עיגעליווירפ
 םעד ןופ עיגעליווירפ עטסטלע יד יוו .ןדיי עשידרפס ראפ ראנ ןבעגעג טנאה רעטיירב
 ןראוועג טעדנירגעג זיא םע תעב ןעמוקאב זיא סע ןעוו ללכב ןבאה םידרפס םאוו ,ןימ
 30 .גגוביירשאב עכעלריפסיוא ןא טנעמוקאד רעקיזאד רעד טנידראפ ,טאטש עייג א

 ־עג שיא טאה ןעמ זא ,ןלעטשטסעפ ןטימ ןא יקסיאמאז טבייה עיגעליווירפ ןייז
 ־ראפ ה״ד) רעשיגאטיזול ןוא רעשינאפש רעד ןופ ןדיי עכעלטע ןופ ןעמאנ ןיא" ןטעב
 רע יוו טקנופ ,שטשאמאז ןיא ןצעזאב וצ ךיז ייז ןביולרעד וצ "עיצאנ (רעשיזעגומ

 31 .םעפורג ערעדנא טביולרעד סע טאה

 ־טארטסיגאמ ןשיטאטש ןטימ גנוטאראב א טאהעג טאה רע זא ,טלייצרעד רע
 ־נא יד ןגאמראפ םע סאוו ןטייהיירפ ןוא טכער עבלעז יד ןדיי ןבעגי וצ ןסאלשאב ןוא
 ןגעמ ייז שגה ,עשיזעגוטראפ ןוא עשינאפש ראנ ןייז ןפראד ןדיי יד .םעפורג ערעד
 ׳ןוא ןריפוצניירא טייהיירפ יד ןבאה ןלעוו ייז" .ייקרעט רעדא עילאטיא ןופ ןעמוק

 ."תועינמ םוש ןא םירישכמ ןוא ןבאז עלא ןריפוצסיורא

 םע םאוו ,הנומא רעייז ךייש סאוו ןגערפסיוא טשינ זדיי עקיזאד יד ראט ןעמ
 ראט ןדיי יד ."םיגהנמו םיניד עשידיי" טיול ןטיהוצפא ןרעוו טביולרעד ייז ־ראד
 ־ךיז ייז ןפראד ללכב ןוא ,ןדאש ןעגנערב רעדא תורצ ןאטנא ,ןקידיילאב טשינ ןעמ
 תזנאל ןיא ךיז טליפ ראטאנעס א רעדא ץישטכאילש א יוו ,טאטש ןיא רעביז יוזא ןליפ

 -םוש יד) םאג א טלייטעגסיזא םידרפס יד ראפ טרעוו ןעניווו וצ ;*אלפ א ראפ
 ךיוא .םאגצלאז יד ,קראמ םעניילק םוצ טריפ סאוו םאג עקיטייז א ךיוא ןוא (םאגרעט
 עקיזאד יד ןטבארטאב ןוא רעזייה ןעיוב ,רעצעלפ ןבאה ייז ןגעמ ןסאג עקיזאד י"
 רעזייה עקיזאד יד .םישרוי ערעייז ןוא ךיז ראפ "ץיזאב םענעגייא" ןא יוו רעזייה

 יס ינינע ערעדנא עלא ןיא" .וו״זאא ןעיוברעביא ,ןפיוקראפ ,ןענוכשמראפ ייז ןגעמ
 ייז ראט ןעמ .ןעמייה ערעייז ןופ ןבאה האנה ןוא טייקרעכיז ןיא ןבעל ייז ןפרא־

 יטכער ערעייז ןיא ןרעטש טשינ ןוא רעדניק ערעייז טשינ ךיוא יוו ,ןקידיילאב טשינ
 ."ןגעמראפ ןופ טייהיירפ ןוא

 ׳ןלעוו ייז זיב רעבא ,לוש ענעגייא ןא ןעיובוצסיוא טביולרעד ךיוא ייז טרעוו סע
 ־פיונוצ ךיז טביולרעד ייז טרעוו ,ןייטש ןופ הליפתה תיב א ןלעטשוצפיוא הוכב ןייז
 ־םירפס ענעגייא ערעייז ןבאה ןגעמ ייז .ןענוואד ןוא הריד רעטאווירפ א ןיא ;עמוקוצ
 ךיוא ןוא ערעייז רעדניק יד ראפ םידמלמ ןעגנערבפארא ןגעמ ייז .בתכב רעדא סופדב
 דפרעוו לאירעטאמ־יוב .קיטיינ ןענייז סאוו םירפס יד ןבאה ןגעמ (םידמלמ יד ה״ד) ייז
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 ןי,.א ךלאק ריוא יוו לגיצ ןוא ,רעדלעוו םיקסיאמאז ןופ ןעמענ וצ טביולרעד ןדיי יד
 .טלאצאב ןא — ןליוו ייז לפיוו רענייטש

 םע זא ,ןסקאוועצ יוזא ךיז טעוו שטשאמאז ןיא עינאלאק עשידיי יד לאפ ןיא
 ןגעמ ,טמיטשאב ייז ראפ הליחתכל ןענייז םאוו ,ןסאג ראפ יד ריוא גנע ןרעוו טעמ
 רעד ןופ ליפ יוזא ןעלמאזנא ךיז טעוו טייצ רעד טימ ביוא" .ןטיירפשרעדנאנופ ןיז יד
 סאוו ,ןרעיומטאטש יד ןשיווצ ןעניווו וצ ךעלגעממוא ןייז טעוו םע זא ,עיצאנ רעקיזאד
 ערעדנא ןפיוק וצ טביולרעד ןייז רעבירעד ייז לאז ,ןראוועג טמיטשאב ייז ראפ ןענייז
 ."רעז־ייה ןטראד ןעיוב וצ טבער ןטימ ,טאטש רעד רעיסיוא ,טעטשראפ יד ןיא רעזייה

 עקיטראד יד ןלאצ םע יוו רעמ ןלאצ ןפראד טשיג ןדיי ןלעוו רעזייה עקיזאד יד ראפ

 .טיילטאטש
 ןדיי יד זא יאנתב ,ןימלע־תיב א ראפ ץאלפ א ןייז וצ בדנמ וצ טגאז יקסיאמאז

 .רדכ םענרעצליה א טימ ןעמיוצמורא ןימלע־תיב םעד ןלאז אפרו

 ןויסנ־טפיוה רעד עוועג ןעמעלא ךאנ זי,א םאד םאוו ,םירחסמ ןריפ ךייש םאוו
 ־רעטייוי ־ד עיגעליוויפרפ עקיזאד יד טיג ,טאטש רעיינ רעד ןיא ןצעזאב וצ ןיז

 :תוהנה עקיד
 ןיא ,קראמ ןסיורג ןפיוא ןעמארק ןענעפע וצ טכער םאד ןעמוקאב םידרפס יד
 ,גנוריצ טימ ןעלדנאה וצ טביולרעד ייז טרעוו םע .רעצעלפ ערעדנא ןיא ןוא זיוהטאד

 ־רעפ ןוא תואופר טימ ךיוא יוו ,םיצפח ענרעבליז ןוא ענעדלאג ,םידגב ערעייט ,םילכ
 ייז ןגעמ ןפיוקראפ ןוא ןליוו ייז ןענאוו ןופ ןריטראפמיא יד ןגעמ תורוחס יד .ןעמופ

 .םידירי יד ךיוא טקערידמיא רעדא טקעריד

 ־אז ןיא םיאפור עשידיי ןופ טכער יד ןגעוו ףארגאראפ רעד זיא טנאסערעטניא
 ־עג זענייז םאו־," יד זא ,עיגעליווירפ רעקיזאד רעד ןיא טגאזעג טרעוו םע .שטשאמ
 א ךיוא ן כ א ה ןוא גנוראפרעד ןכאה ,טפאישנסיוו רע־שיגיצידעמ ןיא טנרעל
 ־עמ ־גימ ןעמענראפ ךיז ןגעמ 32 ,ש ט ש א מ א ז ןופ ל ט י מ ־ ר א ט ק א ד
 ,טרעטשעגמוא ןקייטפא ןטלאה ךיוא ןגעמ ייז .תועינמ םוש ןא עקנארק ןרירוק ,ןיציד

 ־ראפ ךיז טרעטשעגמוא ךיו.א ןענעק ייז .ןפיוקראפ ייז ןוא ןטנעמאקידעמ ןריראפערפ
 ןי־ק ןבאה טשינ םעד ןופ טעמ דאב עשיטאטש יד זא יאנתב ,יירעשדלעפ טימ ןעמענ

 33 .״ריא טרעהעג ןימ םעד ןופ תוסנכה לייט א לייוו ,קזיח

 ־ניווצ טשינ ייז ראט ןעמ ןוא ןליוו יד יוו ןאטנא ךיז ־יז ןגעמ םידגב ךייש סאוו
 ךאנ ;עגעקרעד טעוו ןעמ םאוו ,םינמיס עקידנסיורד זיא שע עכלעוו ןגארט וצ ןעג
 עבלעז סאד ןגארט ייז ןגעמ ןצישאב ןענעק וצ ךיז ידכ" ןוא ,ןדיי ןענייז ייז זא ייז

 34 .״קעווצ ןבלעז םעד ראפ ןגארט ןגעמ םרעגריב ערעדנא םאוו רעוועג

 רעדילגטימ יד ראפ רעצעלפדאב ןעיוב םידרפס יד ןגעמ ערעייז ןעמייה יד ןיא
 .טפאשרענידאכ יד ןסאלשעגנייא ,החפישמ רענעגייא רעד ןופ

 ןענייז םאוו ןעגנוצענערגאב ייר א טריפעגניירא רעבא ןרעמ רהסמ ינינע ןיא
 ,רענעמרא יוו ,סעפורג ערעדנא םאמ םעיטנאראג־רחסמ יד ןופ אצוי־לעופ א ןעוועג

 ןוא ־חרזמ טימ ןעלדנאה זיא ,לשמל ,ידא .ןיקסיאמאז ןופ ןעמוקאב ןבאה ,א״.א ןכירג
 ־קיטרא־זייפש טימ לדנאה רעד ,רענעמרא יד ןופ עיגעליווירפ א ןעוועג ןענייוו־םורד
 ןעמ טאה אליממ ,ןבעשט יד טריטנאראג ןעוועג זיא רעניה ,שיילפ ,טיורב יוו ,ןעי
 טרעוו םענסיוא ןא .םירחשמ עקיזאד יד טימ ןבעגוצפא ךיז טרעווראפ םידרפס יד

 .םמוטנאווק עסיורג ןיא טפיוקראפ ,ןיידו ראפ טכאמעג רעבא

 .יירעפעט ,יירענשזריק ץוח ,הכאלמ טימ ןבעגפא ךיז ןגעמ ןדיי עשידרפס יד
 ןיוש ןבאה תוכאלמ עקיזאד יד .םיבצק ןייק ןייז טשינ ךיוא ןענעק ייז יירעטסוש
 ־ילעב עקיזאד יד ןופ ןסערעטניא יד טצישאב ןבאה סאוו ,ןכעצ ענעגייא טאהעג

 .תוכאלמ
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 ־רעד ייז טרעוו שיילפ הפירט םאד .ךיורבעג םענעגייא ןראפ ןטכעש ןגעמ ייז
 רעפרעד ןוא טעטש ערעדנא ןיא ךיוא יוו ,םידירי־ךאוו יד תעב ןפיוקראפ וצ טביול
 שאד ןענייז שאוו םעיראטירעט יד ףיוא ה״ד ,?3״5^3 "שוטצירפ ןיימ" ןופ

 .םיקפיאמאז יד ןופ םנגייא
 עיצאזינאגרא־הליהק רעשידיי רעד ןגעוו טקנופ רעד זיא טואפערעטניא רעייז

 :שטשאמאז ןיא

 ילאז עיצאנ רעשינאטיזול ןוא רעשינאפש רעד ןופ ןדיי עטנאמרעד ןביוא יד
 ןעמיטשאב ןלעוו אפוג ייז .ןדיי ערעדנא ןופ טכאמ רעד ןפראוועגרעטנוא ןייז טינ
 רעכלעוו וצ ,ןדיי עשינאפש ןוא עשינאטיזול ןופ הליהק א ןפאש ןוא םישאר ערעייז
 ־יולרעד רעייז ןא ןרעוו טזאלעגוצ ןענעק טינ טעוו עיצאו רעטייווצ א ןופ ד יי א
 רעד ןופ םישאר יד ןופ ןרעוו ןעמונעגנא ןפראד טעוו (סולשאב) אזא 35 .שינעב
 ןופ ןעמאג רעד .ןדיי עשיגאפש ןוא רענאטיזול טייהרעמ א ךרוד רעדא עגאגאניס
 ןלעוו (ןדיי יד) .עגאגאניס רעד ןופ סקנפ םעד ןיא ןרעוו ןבירשראפ ףראד ןדיי ןדעי
 םישאר עקיזאד יד .םיגהנמ ענעגייא טיול םישאר יד ןביילקוצסיוא טכאמ יד ןבאה
 ןפארטש ,םיטפשמ ,םיכוסכיס עלא ןקידיילרעד וצ האשרה חוכ םעד ןבאה ןלעוו -
 שרגמ וליפא ןוא ןייז םירחמ ,ןיד םעד ןעוועג רבוע ןבאה םאוו יד ןוא עקידלוש יד

 .ןייז

 רעד ןפראוועגרעטנוא טשינ ןדיי עשידרפס יד ןרעוו ןרעייטשטאטש ךייש םארו
 .ןעמיטשאב טעוו אפוג יקפיאמאז םאוו ןרעייטש ןלאצ ייז ןפראד אליממ ,טאטש

 ןדעי ןיא .טכירעג ןשיטאטש ןראפ ןדיי ןייק ןעגנערב טשינ ןענעק טיילטאטש יד
 ־טשינ רעטעדווירקעג רעד ףראד ,רעלענימירק א רעדא רעליוויצ א ןייז םע געמ ,ןיגע

 .אפוג ןיקפיאמאז וצ ןדנעוו לכ־םדוק ךיז דיי

 וצ — עיגעליווירפ רעקיזאד רעד ןיא יקטיאמאז טרעלקרעד -י- וצ גאז ךיא
 יירפ זיא סאוו ,רעטכיר ןכעלרע ןוא ןטינעג א ןעמיטשאב לעוו ךיא .קידרשוי ןייז
 ןטפשמ ןטסירק טימ םיכוסכס ערעייז ןופ םינינע יד ןיא טעוו ןוא םידשח ןופ

 .םינינע עלענימירק ןיא ןה ,עליוויצ ןיא ןה

 לידו .ךיז ןגעדואב וצ טייהיירפ ןדיי עשידרפפ יד טרעכיזראפ עיגעליווירפ יד
 רע זא יאנתב ,טרעטשעגמוא ןאט םאד רע ןעק ,שטשאמאז ןזאלראפ ייז ןופ רעצעמע
 ןוא זיוה ןייז ןפיוקראפ געמ רע .ןצעמע טמוק רע ביוא ,תובוח עלא ןלאצאב טעוו

 .ןגעמראפ ןינאג ןייז ןעמענטימ
 ןבאה ןלעוו שטשאמאז טאטש ןייז ןופ ןדיי זא ,יקפיאמאז טרעלקרעד רעטייוו.
 טעטש ערעדנא ןוא ןילבול ,ןזיופ ,עקארק ןיא ןדיי ;באה םע םאוו טכער עבלעז יד

 ."ןיורק רעשיליופ רעד ןופ עטכאילש יד ןוא ןראטאנעס" ךיוא יוו ,ןליופ ןיא
 ןבירשראפ יז טרעוו ,טרעוו ןשידירוי א עיגעליווירפ רעקיזאד רעד ןבעג וצ ידכ

 ."תורודל ןריפסיוא םאד ןלאז םישרוי עגיימ" ידכ ,"טראוו ייב טראוו"

 ןעיוב רעטרע עטמיטשאב יד ףיוא ןגעמ ייז זא ,ריטנאראג ןוא וצ גאז ךיא
 .םירחסימ עשיטאטש יד ןרעמראפ ןוא רעזייה

 ."ליופ ןייז טשינ" ןפראד ייז רעבא
 םאוו ללכב עקיצנייא יד עיגעליווירפ עכעלריפפיוא עקיזאד יד זיא טגאזענ יוו
 טפא רעטעפש םע טאה רעדנעל ערעדנא ןיא תעב ,ןליופ ןיא ןעמוקאב ןבאה שידרפפ

 .טריפאפ
 ־עג רעבא זיא ןובשח רעד .עיגעליווירפ עלארעביל א ןעוועג םאד ז יא ל־נ ךרדב
 יד ןעוועג םיתב־ילעב יד ןענייז טרפ םעד ןיא .תיבה־לעב םעד ןא ןראוועג טבאמ
 ־רעט ןיא ןדיי לפיוו .עזג רעשידרפפ רעד ןופ שטשאמאז ןופ םיבשות עלעיצגעטאפ
 ־אז ןופ תונווכ עטוג יד ןגעוו ווירבביול םנהכה השמ ךיוא ןפורעגפא ךד ןבאה׳פ ייק

— 84 — 



 ש ט ש א ונ א ז סקנפ

 ןדיי לטיב 8 זא תועמשמ .ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ןדיי עשידרפס עגונב ןיקסיאמ
 ־איצענעוו ןופ ןעמענ ראפ א ןעניפעג רימ .שמשאמאז ןיא טצעזאב טראפ ךיז טאה
 זיא■ עיגעליווירפ עקיזאד יד .תומוקמ ערעטייוו .ערעדנא ןופ וליפא ןוא ןדיי עשיי
 ןעויעג ןעמונעג ךות ןיא זיא םאור .שטשאמאז ןיא עינאלאק רעשידרפס רעד ראפ
 ןענעק וצ ידכ ,טלקימ םוקמ א ,טירטקירוצ ןטרעביזעג א ןבאה וצ טריסערעטניאראפ
 ־קילג ןיא םידרפס יד יוו טקנופ -- גרעבמעל ןיא םירהטימ ןריפ עקיזיר רעקינייוו טימ
 ןאד .טעפש וצ לסיב א ןעווענ — גרובמאה ךייש םאו• ןאט טלאוועג סע ןבאה טאטש
 ןענייז םאוו ןטנענא־םידרפם עקידרעטעפש יד .טבעלעג טשינ ןיוש טאה אישנ ףסוי
 ןשיטאמאלפיד ןייק ןיוש ןבאה ןליופ ןייק ןעמוקעג תוירחא רענעגייא ףיוא תועמשמ
 רעד קעווא טייג םדא טימ ןוא יקסיאמאז ןאי טבראטש 1605 .ןענופעג טשינ ץוש

 ."ןדיי עשיקרעט" יד ןופ רעקידייטראפ רעטצעל

 בור יפ־לע ןבאה שטשאמאז ןיא טצעזאב ךיז ןבאה םאוו ןדיי עשידרפס יד
 רעד בגא ,אסאמ ןהכה השמ רעבלעז רעד .גרעבמעל ןיא םירחסימ ערעייז טריפעג
 ;יא 1596 ןיא ךאנ טרירוגיפ ,(1587 טניז) בשות רעשידיי רעשטשאמאז רעטשרע

 ,רחוס ןשינעמרא ןא טימ םיבוסביס־סלדנאה ןיא רבד־לעב א יוו ןטקא רעגרעבמעל

 זא ,טריטאנראפ טרעוו 1597 .שטשאמאז ןיא ךיז ןצעזאב ןכאנ ראי ןיינ עפאנק ה״ד
 ,יהרזמ םהרבא ןוא םוקראמ המלש ,עיצענעוו ןופ עדייב ,םידרפס רעשטשאמאז ייווצ

 רעשילגנע ןא ןעוועג ןבאה לאז םאוו ,טפעקטעמ קיזייא םענייא זיוה א ןפיוקראפ
 א רערעייז טימ תוכייש ןיא טנאמרעד םידרפס עקיטראד יד ןרעוו 1598 ןיא .36 .דיי

 37 .זיוהטאר ןופ ןינב םעד תבוטל ןדלוג 80 ןופ גנורעייטשייב

 ןאט ןוא ןקידיילאב טשינ ןדיי ראט ןעמ זא ,שוריפב טגאז עיגעליווירפ יד םגה
 ,השורי־טלעג א עימעדאקא עקיטראד יד ןא טמעג ,ןדאש ןעגנערב ייז ןעק םאוו סעפע

 (מב0מ5 ?נ€1311!!) "עסאק־םידסח־־תלימג" א ראפ טזאלעגרעבדא טאה ראסעפארפ א םארו

 ־עג זיא עסאק עקיזאד יד .ןדיי ןיוחא ןעמעלא תונכישמ ףיוא טלעג ןעייל לאז סאוו
 יבאה םידרפס יד יוו םעד ךאנ ראי ןצניינ לבה־ךס ה״ד .1607 ןיא ןראוועג טעדנירג

 38 .שטשאמאז ןיא טצעזאב ךד

 עשידרפס יד עכלעוו טימ .תוכאלמ ריפ םיוא טנכער 1588 ןופ עיגעליווירפ יד
 ךעצ רעשטשאמאז רעד םיורא טיג 1621 רעבא .ןעמענראפ טשינ ךיז ןענעק ןדיי
 רעקיזאד רעד טימ ןעמענראפ ךיז ןגעמ ןדיי ־בלע" טיול ,תונקת סעקינלוריצ ןופ
 ריוא לח ןעוועג טשינ רעכיז ןיוש זיא הנקת אזא .ןדיי־טשינ טיט ךיילג הכאלמ
 ,הנקת א ןדא ןעמענניירא טנעקעג טשינ ןינע אזא טאה ןעמ לייוו ,ןדיי עשידרפס

 טסייה .ךאז עראלק עשוריפב א ןעוועג סאד זיא עיגעליווירפ רעייז יפ־לע תמהמ
 39 .שטשאמאז ןיא ןדיי עשידרפס־טשינ ןעוועג ןיוש ןענייז 1621 ןיא זא ,סע

 ראנ ,אפור טשינ) ראטקאד ןשידיי א טימ עטכישעג יד זיא טנאסערעטניא ראג
 .(ןבעגעגנא טשינ רעדייל טרעוו ןעמאנ ןייז סאוו ,ראטקאד ןטרימאלפיד א עקאט

 ־עגסיורא עימעדאקא רעשטשאמאז רעד ןופ ןטנעדוטס ןבאה 1631 יימ ןט13 םעד
 םע .טדמשעגפא יז ןוא ,ראי ףלע ןופ דניק א ,רעטכאט א ענייז בוטש ןופ טעבננ
 רעד 40 .יקסיאמאז רעגנוי רעד ה״ד ,טאנידרא רעיינ רעד ייברעד ןעוועגייב זיא
 ,טכער עטריטנאראג יד טימ הריתס רעשוריפב א ןיא ןעוועג זיא לאפ רעקיזאד

 ןשידרפס־טשינ א טימ ןעשעג קפס ןא זיא םע זא ,1588 ןופ עיגעליווירפ רעד טיול
 םעד ,יקסיאמאז ןאי ןופ טיוט ןבאנ ה״ד ,1605 ךאנ בגא ראפ טמוק ץלא םאד .ןדיי
 .טאטש רעד ןיא הדירי א ןליפ ןא ללכב ךיז טבייה סע ןעוו .שטשאמאז ןופ רעדנירג

 ןוא ןפמורשעגנייא טרעוו עקארק טימ ןרירוקנאק טלאזעג טאה םאוו עימעדאקא יל
 ־עג ןבאה םארו "סעיצאנ" יד .עיצוטיטסניא־ןרעל רעקיטכיוו־טשינ א וצ טרילעורנ
 ןוא ייז טפדור ןעמ זא ךיז ןגאלקאב סעיגעליווירפ ןוא תונקת עטריטנאראג טאה
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 שטשאמאז סקנפ

 ־ענ הליחתכל ייז םאה ןעמ סאוו ,ןטייהיירפ־םלדנאה יד ןיא ייז טצענערגאב ןעט
 ןזאלראפ ייז ןופ ךס■ א .רעדנעלטאש יד ,רענעמרא יד ,ןכירג יד ןעוט סאד .ןבעג
 קעווא ןעייג רענעילאטיא יד .טעטש ערעדנא ןיא ךיז ןצעזאב ןוא שטשאמאז ללכב
 טייצ עסיוועג א ךאנ ןפמעק רענעמרא יד ,גרעבמעל ןייק ןכירג יד ,עקארק ןייק

 .עיגעליווירפ רעד ןיא טריטנאראג ,טכער ערעייז ראפ
 ־ילעב עלופ יד ןרעוו ןליוו ייז .האניק טיט לופ ןענייז טיילטאטש עשיליופ יד
 ־עינא קראטש דארג טאה רחסמ־ןייוו ןופ עיגעליווירפ יד .טאטש רעד ןופ םיתב
 שטשאזנאז ןיא זיא םידגב ענעדייז ןוא גנוריצ ןפיוקראפ .ןדיי עשידרפס יד טריר
 טלעטשעגוצ ןבאה .ןבאה טפראדעג טאה טאטש יד םאור סאד .ןעמעוו ןעוועג טשיג
 .םיקסיאמאז יד וצ טרעהעג בגא ןבאה םארו ,רעטרע עקידתונכש יד ןופ ןדיי ןשיליופ
 רעד זא ,טקוקעגמורא ךיז ןדיי עשידרפס יד ןבאה ,לאצ ןיא ןיילק רעדא םיורג
 ־רא יד טיט ןרירוקנאק .טניימעג ןבאה ייז טאוו סאד טשינ זיא ןדע־ןג רעשטשאמאז
 ייז ןבאה הכאלמ ןייק וצ .ןינע רעטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא שטשאמאז ןיא רענעמ
 טאה תוכאלמ־ילעב ןרעוו וצ טכער סאד זא יוזא ,ןעמונעג טשינ ץעגרע ןי.א ללבב ךיז
 ־רעד ללכב ךיז ןבאה םירהוס עשידנעלסיוא יד .ןפלעה טנעקעג קיצניוו ראג ייז
 ווירב ןעמוקאב טגעלפ יקסאמאז ןאי .הביבס רעשיליופ רעד ןיא טוג טשינ טל־פ
 ןוא שטשאטאז ןיא טצעזאב ךיז ןבאה סאוו םירחוס עשילגנע יד ןופ טרפב ,ייז ןופ
 ־סאילש יד זא ,ןעמארק עסיורג ןליופ ןופ טעטש ערעדנא ןיא ךיוא יוו ןטראד טאהעג
 טגאלש ,ייו טמוק םע סאוו טלעג םאד ןעגאמ ייז ןעוו ןוא ,תובוח יד טשינ טלאצ עט
 ,טייקיטכערעג ןייק ןגירק טשינ רחוס רעשידנעלסיוא ןא ןעק טבירעג ןיא .ייז ןעט

 ייז ןעק .אפוג רעלצנאק רעד ביוא ,קעווא דנאל ןופ ר,ראד ןעמ זא ,ייז ןליפ אליממ
 .ןצישאב טשינ

 ,ןיקס־אמאז ייב ץוש ןעניפעג טנעקעג טשיג ןבאה םירחוס עכעלטסירק יד ביוא
 רעלצנאק רעד טאה ייז ןגעוו םארו ,םאטשפא ןשינאפש ןופ וליפא ,ןדיי אטישפא

 41 .גנוניימ עכיוה אזא טאהעג
 עשידרפס יד רעדייא זא ,ריפסיוא ןא וצ ןעמוק טנעקעג ןעמ טלאוו סורא יוזא
 םייב ;טלאהעג ןיוש יז טאה ,טעוועדנופעגנייא ריז טאה שטשאמאז ןיא עינאלאק
 בושי רעשידרפס רעד זיב טרעיודעג טאה םע רעבא גנאל יוו .ךיז ןלאפרעדנאנופ
 ־טסעפ טשינ התע תעל ךיז טזאל ,ןראוועג טזיילעגפידא ללכב זיא שטשאמאז ןיא
 ןיא ןדיי עשידרפס ןופ ןמענ יד ןדניוושראפ 1600 סורא :רעכיז זיא סנייא .ןלעטש

 .ןטקא רעגרעבמעל יד
 ןראוועג טיובעגפיוא זיא לוש רעשטשאמאז יד זא ,לשמל ןבעגעגנא טרעוו סע
 דעוועג בדנמ טאה רעמעלאב םעד זא ,טלייצרעד וליפא טרעוו םע .1595 ראי ;יא
 ,טנידנעג םע טלאוו ,הרוסמ א יוו רעמ זי.א םאד ביוא 42 .לזרב לאומש ׳ר רענייא
 ןייז טשינ ללכב ןעק םידרפס הליהק רעסיורג א ןגעוו) םידרפס הדע עניילק יד זא
 ־בא רעד ןראוועג רעטעפש זיא טאוו ,לוש עקיזאד יד טיובעגפיוא טאה זדייר ןייק

 43 .ןליופ ןיא םרעקיראטסיה־טסנוק ןופ טקעי

 ןוא שטשאטאז ןיא ןימלע־תיב ןשידרפס א ןופ ןרופש ןייק אטשינ ןענייז םע
 ־רעד טשינ זדנדא וצ זיא טאטש רענעי ןיא בר ןשידרפס א ןופ ןעמאנ ןייא ןייק
 ־עג יד זא ,ןייז רעשמ רעקינייוו רעדא רעמ ךיז טזאל ןעמעלא םעד ןופ 44 .ןעגנאג
 עטשרע יד ןיא טקידנעראפ ךיז טאה שטשאמאז ןיא בושי ןשידרפס ןופ עטכיש

 .םוקפיוא ןייז ןדפ ראי קיצפופ

 ־אמרעד (1648) ה״ת תרזג ךאנ שטשאמאז טכוזאב ןבאה סאוו סרעדנזייר יד
 עסדרג א ןעורעג שטשאמאז ןיוש זיא 1648 ןיא .ןדיי עשידרפס ןייק טשינ ללכב ןענ
 ןרא* יד תעב ןראוועג טרעסערגראפ זיא םאוו ,םיזנכשא זיולב ןופ הליהק עשידיי
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 שטשאמאז סקנפ

 ;דיי ךיז ןבאה ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןופ ןעוו ,תורזג םיקצינלעמכ ןופ
 ךס א םגה ;טיוט ןופ ןראוועג לוצינ סורא יוזא ןוא גנוטסעפ רעד ןיא טעוועטארעג

 .רעגנוה ןוא תופגמ ןופ תונברק יוו ןבראטשעג ןענייז
 ןדגיוושראפ 1630 סורא זא ,ןזייוונא טייקרעכיז ךס א טימ ןעמ ןעק טורא יוזא
 טאה בושי רעשיזנכשא רעד זא ,טשינ טניימ םאד .םידרפס רעשטשאמאז יד ןיוצי
 ךראד םינפ לכ לע .ןדגווושראפ זיא רעשידרפס רעד יוו םעד ךאנ ןביוהעגנא ךיז

 ןבאה םאוו םירהוס יוו רעירפ ןיירא ןטראד ןענייז ןדיי עשיליופ זא ,ןעמעננא ןעט
 ־אז יד וצ טרעהעג ןבאה םאוו ךעלטעטש ןוא טעטש עטשטנעאנ יד ןיא טניווועג
 ןעוועג ראדנערא־טפיוה רעד 1594 זיא ןישערבעש ןקידתונבש םעד ןיא .סיקסיאמ
 ־טפיוה יד ןדיי ןליפש סיקסיאמאז יד ןופ רעטיג עסיורג עלא ןיא טעמב .ןתנ ןב בקעי
 ־רוט ,וואשאמאט יוו טעטש עטאווירפ ענייז ןיא .םירחוס ןוא ןראדנערא יוו עלאד
 45 .טעטש עקיזאד יד ןדנירג ןופ בייהנא םייב דלאב ןדיי ךיז ןעניפעג א״א ןיב
 ןבאה שטשאמאז ןיא םידרפס יד ןבעגעג טאה ןעמ יוו םעיגעליווירפ עטיירב עבלעזא
 סעיצקנופ ענעי טליפעגסיוא ןוא ןיירא ןיהא ייז ןענייז םינפ לכ לע .טאהעג טשינ ייז

 ־לא רעד ןיא לארגעטניא רעמ טכאמעג ייז אליממ ןוא ,קיטיינ ןעוועג ןענייז םאוז
 יד יוו סעיגעליווירפ ןא טפאשטריוו רעשיטאטש רעד ןופ רוטקורטס רעניימעג

 .םעיגעליווירפ טימ ןעוועג םאד ןענייז ןדיי עשידרפס
 טכארטאב רעבירעד ז!ראד שטשאמאז ןיא ןעוועג ןענייז םידרפס ןעוו טייצ יד
 טאהעג טשינ לכה־ךס ןטצעל ןיא טאה סאוו ,דאזיפע רעקיטראנגייא ןא יוו ןרעוו
 שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי ןופ גנולקיווטנא רעקידרעטייוו רעד ףיוא העפשה ןייק
 -אנ עקילעפוצ ץוח ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרופש םוש ןייק טזאלעגרעביא טשינ ןוא
 בהוא" ןא ,רעלצנאק רעשיליופ א םארו ,עיגעליווירפ רעד ןופ טסקעט םעד ןוא ןציט

 46 .זירפאק ןשיטאנגאמ א יוו ישממ ןפראוועגוצ הדע רעקיזאד רעד טאה ,״דרפס
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 שטשאמאז סקנפ

 ןעגנוקרעמאב

 ,בסX^/ *146101*, 1^616*66(: 1 2306£ ז5?16!61ע *ע106*^ <01?010*1 4014^*1?!!*? ,)£0 .)$ *
 ,*x4x121x1מ. ]331702, ?1*5501]4 ^**0615?161*! ]4£*61101*510*6£0 *ע 6?006 1כ **1 ;17 ,1929

 .ימ, 31061935)£
 .x4 241x0}511*6£0, 1909,11, 392-394ט**17* 114*3!410 *

' ^1■ 73(03^51(1, 02*4141x056 £05{*)<141024 ]4X4 241X0151*6£0 (1542-160]) 

 .׳6*׳, 1935*£
 ןו6 ןטסעגער יד ןעו 1604—1580 וראי יד ןו6 סעיגעליווירס יד ןגעוו 602*0113016<>$,

 ך6£0 0245?, 2301050, 275 $<ן. :דובלסאז םת ןיא םקורדעג * x0x0*13*02מ?0מ 52?1<52;

 ד *נ@£¥11ו ,ב #רפסעלב*אוומ ןיא יקצאש 5קעי 40•

 ם0221 ןסייהעג טאה רענעילאסיא רעקיזאד רעד *76\.
 ;א160ב06*602, 21?*0ז ?4ה!*(^$%01ס, 1*וק$|(, 1839, 11, ק. 262

318110, 7^6451*4x1 1] 11*45, 1593 1615, ס>10£06 :ןיא ןבירשאב טרעוו שסשאפאז 
 זיא םאסש יד" :1)1(101! ^?6ז6ט0 ,רעדנולר רעטייווצ א סאד טקיטעטשאב 1670 ןיא
?126*004x11! 1144-) ךכריק ילרד ןוא סמערוט ףלע ,ץאלאס ןקיטכערפ א טאה ,ןייש רעייז 

.(£014? * 1*161401!*, 1876,1\\ 569 
 *x101*1(4, £131(6תx056 ]4x4 2401^52 **$01 4*1 6£0*51[20םבק101(1, 02*764141 .)5 6

1920. 

 •י x1(1x110610, 1\7112-113או6ת306*ד02, 213161 ?41 8
 ז*׳526 513<3ץ׳ ח3ט1(0*׳6£0 *׳ץ10126ט 3ח3ז0חוןו *׳ ?01506 1נץ10 ימ 23חוס$0!ט, ימ6(? 7

 x4101x1%זס^ט 1593,' 4. ?. ^62חוס*׳102 (דמושמ רעגלימ א), ?161101 24ז?5 ?0024*^610 4
 '*,/ע ?01506, 5^1100, 1855, 109, 5( 1.6זזו ק 101(1, ".)30 213030)51(1, 03606 0 35 1£066/0/0

 .׳, x16*401!%, 1*6*60 ,1921ח414)001סן 1 1 111 12610011?

 ,.X0X010102, ?41X1(1X11! 410. 0x1ו610*׳$1(1, $2?ת!0ה 52} 81 ".$£0160206 0367" 8

 ;X611*34 ?01564, 11, 1929, 3ה0-111020{102ה}, 11, 118; ]30 ?135011(, 02141{101!1(1 41*42(3**

 •X0]5!!16£0, 1929ת*)1 446241^4 0101016(1016? ,1112131010 30[

 ,X1! 241x0]51116£0 11) 1010.11 1617ז1(6סם33]6ז| 7??0£14{%02ה? 24561) 4!0104461

 .׳, 1936, 57 קק*6)1031

 סאוו טרס רעד בגא טאה סערעטניא ןשיראטסיה־דוטלוק א 10 113^ 16113) 061635^
 רבחמ ןשידרסס ןסימ םוניגרפאב ןעוועג זיא ,גנוטסעפ רעשטשאמאז רעד ןופ טקעטיכרא רעד
 ,ווירב א ןבירשעג סאה רע ןכלעוו וצ ,(?10160(61) לעטגעמיפ ןהכה םהרבא ,ר רעקורד ןוא
 ןיא) עירעליטרא ןגעוו סאטקארט ןייז ןקורד םאדרעטסמא ןיא םיא יגב ליוו רע זא 1620).

.?002x11! ?126ת*?5101, 1927, >711, 193 ייועז 

 טייקיטעט־םלדנאה רעד ןופ לדליב ןיילק" א ןריציקס ליוו רע זא ,טביירש ןאבאלאב תעב 11
£10%2x6x 4x6 2x1 £65013*01)16 661 ]1<46ח *מ ?01^מ) דליו■ ויא םידרפס יד ןופ 
 ןיא רעביירש רעדגא ןא ייב םלדגאזוראפ ץאז רעקיזאד רת טרעוו ,(12 ,1911 ,ןילרעב

 :אמזוג אזא

 י׳31 01 (116 ?0((11£11656 ]6*3, *110 *6(6 £(30(66 5ק60131 ק(1מ116£6$ 13/ (1116))3 7116'*
 ,ם£5 (ס 031ז/ סס (1366 1ם ?01306, 5*61166 (116 01103136( 0( (116 ]6*1511 קסקט13110ס£1
 ס 8 (3ק16 66*610£016ם1 0£ ]6*1513 00030311031 1116 י (^16/6( 5. !״€*, 7^0) 166 306
]610(5 01 ?014x4,1x10600, 1944, .(84. <ן 
 טימ גרעבמעל ןיא תובצמ ייווצ טגכייצראס ,17 ,1863 ,גרעבמעל /שדוק תבצמ ,בטסיכוס

 ."דרפס תולגמ הלגה רשא" :ט&ירשסייא /א
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 שטשאמאז סקנפ

 13 "^60110115 152310 0211006 01$ק8מ08 6016 20(601 ?166ז6115 20162552010( 033£ם 115"
()0153, /{47*41616 4.04467x10% ¥077*4x6, 1914, 11, 37); 0. 66066(, 04 76?461%04 4% 

 ,*X71611 40 ?0156ז!00, 1865; ^4. 0116166111, ¥4{}4 * ]6] 705105 ,4*675? 14 61 ¥6176214

1886. 

 ןליופ ןיא ןעתעג זיא סאת קחצי ׳ר אפור רעדנא ןא סימ םיא סייבראפ םוקצורב .י
 :ייב םיסרפ עססייג .2״1 רפוג ,1931 ,ןיצידעס סלאיצאס :ןעז .רעסעפש ךס א

 ^¥404-6010X14 £64X67*564 754 ¥717X76 ,)15^61210 120)42, \*731522\*ז2, 1947, קק-

.229 ,226 

 ,ןליופ ןוא ןסייר ןופ ןדיי סימ םנעקאב ךי7 ןבאה לאפאניסגאססנאק ןיא ןדלי עשידרסס 14
 .ןלאד ערעסערב ןיא';ונחומ ןסראד 1521 םניז ןענייז םאוז

 טבילרש — ״הזה םוי- דצו םדק ימימ היכרתב םיבשוי וסור םינוכמה םיבר םי־חהי"
 .177 ,1 ,אמרגתב לארשי ימי ירבד ,סנזור :ןמ .(זליוי וי6 דיי א ךיוא) וסור םהרבא ׳ד

55071*11 5106 /0 0x77141[ 13 )20:06 562(210ץ, ")6^156 ^16011621 5(110160(5 0£ ?201113,״ 

 01x6*64^1 /0, ^0111016 (1951), ק. 4.

 18 011. י¥0064x014756* 1*714 445 1x46x1x171 471( ,60:1061)5 .57, 6ז651311, 1938, 77►
 ."ענאעל ןדיי ןטגרעלעג" םעד ןגעוו םדער רע

 ןעמעב ויז ןלאז ןקאילאפ יד זא ,טביירש שאגולד ןאי רעקיראססיה רעשיליופ רעסשרע רעד
 ןכמא עססקיסכיוו יד ןבעגעגפא רעבארא ןוא ןדלי ןבאה סאזו ,רעינאפש יד ןו5 רעססומ *
 ,¥411x74 55470?01564 סיול טריסיצ) הכולמ רעד ןו5 םקות םוצ םרעייסשעגייב םורא יוזא ןוא

 .(688 ׳ז ,1932

 17 )1130 010 0105 1־ז1נ2זז6י ^41716ח 1x£6X*05 )0474 145 0*6X0 46*45, 1640, 174*5. "קס!־
 )110110$ 60 זם1 0ק1ת10ת 500 105 0ן116 116060 112611101201 02(11(21 ק3ז3 011ז2ז "

 שזא אפור ןשידלי א ןפור (םייהעג ךיז טייטשראפ) טגעלפ ןעמ זא ,וליפא םלייצרעד רע
 .לאפאגיטנאססנאק ןופ

 :ןיא יקסדאשרעב :ועז ;)2006 15330 1415ק20115 :רע טסייה ןטקא יד ןיא ״

.54-56 ,15*6515067?-8445 .77 ,12065 .( ;67 ,61 ,29 ,28 ,111 ,.4* .£ .? 

 .28 ,ז ,2*1 ,מונ ,1929 ,ןיצידעמ עלציצאס ןיא רעפיש קחצי

 0212630, "^21260ז0^16,״ 2 10*5107)* 2!46147 147 ?01506, י^21־522^2, 1920״

.90-103 

 אנעדאמ הירא הדוהי ןופ ־חירב א ןיא םנאמרעד טרעוו ,רחוס א ןוא אפור א ךיוא ,ןוז ןלי^
 :עג זיא רעכלעוו ,ןאראהאלאק המלש וצ ווירב םעד ןבירשעגוצ תועטב םאה רעפיש .(1610)

 . ;3 ׳ז ,ו״סרת ,סשעפאדוב ,הנידוממ הירא הדוהי ברה יבתכ ,יולב :ןעז .1597 ןיא ןבראטש

 40X756{2 0471414( 6(6*02*6£0 7*4 2*677**40)0 ?0156*0)0, ^$׳3(523^3, 1937, 85.

 .שסשאמאז ןיא ןצעזאב וצ ךיז אראהאלאק המלש ר״ד ןטעברא5 יקסיאמאז ןאי םאה .בגא
 :ןעז ןטפעשעגצלאז ענד?ז ןגעוו

 ). '101־501x1 117 1470). 7X56177 151(72674? ,5103* ¥¥1 147., 0^6־^, 1928.

, 64§*147 1 ¥¥ 015616£0? 2140147551174 61. 6213630, 1)7X1510147050 % 17*0741x050* 

 ז3106\¥י 1932, 23;>1
 ,ןאמיירפ בקעי ברה דובכל לבויה רפס ,"א״מרה לע ם״במרה תעפשה" ,יקצדורוה .א .ש

 ז״צרת, 42—57.

11 £4. 6213630, 006567 1X0x54150, 51x4)4 )0*5507102X6, 107-111 ,1927 ,2?*22יס72זל; 

1(16111, 0*6 1x46x55445 170x 1#61*.27ח, 1919, 25־ 

 ןיא סאה רע סאדו ,אסלאסגאמ קחצי ,ראסקאד א רעדורב א םא,רעג םאה אסלאטגאמ השמ

 ןשידרפס םעד ןופ תומולח ןורתפ ןו5 עגאלסיוא עסירד יד םאדרעססמא ןיא ןבעגעגסיורא 1637
 עבאגסיוא עסשרע)ילומלא בקעי ןב המלש א6וד — 1516).

 :ןעז סוגאסיזול םוסאמא אפור םעד ןגעוו

^12X1111200 1-60105, /177*450 14*5*54X0 6 0 564 567X^0, ?01.1904 ,0צ 

 לטניב א ןאראפ זיא ,םידרפס ןעזועג ןענייז םאת ,ןליופ ןיא םירבחמ ןוא םידמול ןגעת גי
 :ייב סיסרש

 ,x0)0י*4ם, ״0611(8666 £10^200161110£60 !ס !>01015666 066(11," )164676 101115

 .ז. 3.61., \ (!907), 147-148?
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 שטשאמאז סקנפ

 ןעני״יז םירוקמ עטסקיטכיוו יד:
 ,[ז31נ$1ו3ז, 145510714 2)4610 1ט 701506, 1862, 11, 318, 1^1 80ז5ס1וח, /^10\\2>1 ^

 ,זי 513546111, 1897, 169 177, 228-237, א1 83131כ3ח, 2^425 1110*0501*>5 ;422-24 ,1869
 תר6ח(ץ, 9, 11.10>001 ,1906
 םעיצאטקארטרעפ עשיטילאפ עשיליופ־שיקרעט יד ןיא אישנ ףסוי ןופ עלאר רעד ןגעוו

 :ןו5 טקורדעגפא ,טנעמוקאד רעד ףיוא טרעלק

 .־11 (501ו1כ61־§, "11(12131 ]62613 א35ו ^ ק6ז((31<(3<:ן3<:1ר ק0151<0-(עז6<:!<ו<:1ו ז1 ■[
1562," ]65651^021154 2^4010545, 1934, 426-39 

 ךוב קיגאוו ץלא ךאנ רעבא ,םלא ןא ףיוא טרעלק םינינע ךס א:
 ,ז״1€2, 70^1(^4 11(5 51051(11611 701545 2 711*0]$ % 7(51(51(17115, ^3(523^0$263))83 7011210,

1860. 

 ׳ס"׳*?, 459-468 ןיא !אבאלאב :תוכיראב ולייוחעד א5וג ףמאק םעו ןגעוו 84"/ 11)21
 :ןיא ןוא

 ;־1119 ,1911 ,861110 ,$1954501% #1%4 5192267% ,67%(761711 91% 56561%^)5)707 050
 .ןX\6^ $ X]/^^ 10. 1892, 52 5€ ,׳0216$1ם, 74(7^0^4$ $ 71%565202465(180 19(70*0 151110

 ז31ו310 03130(6, 007% ]056015 ]44555, 0נם$(30ז100ק16, 1912, 28, ("ועט רעד6\4 28
 ץא וייא טקורדעג ;(טסקעט רעשיק: 240 ,64 ,[78.

 י׳יא ןא ןופ ווירב א ךיא טלייצרעד טרעוו אי(ענ ףסוי ןו5 חילש ןלעיצעפס םעד ןגעוו "
 ךלמה לא דחוימ ריצ חלש ה״כי אישנ ףסוי ׳מכ ךיא דוגרפה ירוחאמ יתעמש" :5ר ןשינעילאט

 אל לבא — ומע היה רשא םעה לכלו לודג דובכ ול השענו ומע םידבעו םירש םע אינלוסמ
 :ןעז ."ריצה םש היה המ קסע תמחמ עדונ

 ־36(2, 06504)5013(8 467 ]5(461%, ^4, 01.536
 "ראפ םעד טקישעג םאה אי&נ ףסוי סאוו בילוצ םסווועג טינ םאה 5ר רעד טאוו סאד .

 .ןטגעמוקאד יד ןו6 טכיל ןיא טרעלקעג6יוא- טרעוו רעמערס

 ׳ז £452261% סנאבאלאב טיול ״ 16.

 ׳ז ,ח״צד ,ראש !15—14 דז ,וו״צד ,ןאבאלאב 88 177.
 עשיקרעמ ןייק טיב םידר6ס עקיזאד יד ןענילז שיםקא6 זא ,ןרעלקוצ6יוא יאדכ זיא םע

 .רעדבעל ערעדגא ןוא עילאטיא ןו6 םמאטשעג ןבאה לייט א ,ןדיי

*> 2^110050 035511(0, 058 $0715(%5655504)61% ]5(481% 91% 016045(44(, 113(0811(5, 1930. 

 ך^אלבנכאוי• ויא זיסאג א ןיא טגאמרעד לאמ ןסשרע םוצ זיא םבעמוקאד יעקיזאד רעד 80

 א סעצרפ ,גרעבטלא עשוהי ליכ(עמ רעשטשאמאז רעד .(208 ד ,21 ,מונ ,1861) ]*((726111(5
 ־0א םיא טאה םארה ,]1% *7261% 44 ןו6 ראטקאדער םעד טסקעט ןלו5 םעד טקישעגוצ טאה ,5ורק
 רעצרוק א .טאלינכאזו ןקיזאד םעד ןו8 43 ׳מונ ןיא ,ןזיירג ךס א םימ רעדייל ,טקורדעג

 ם0]51^^1ו, 1815, 92) עשראוו ןיא וויכרא םיקסיאמאז ןיא ריז טני&עג טסעגער)23 .5,0).

 םוצ רימ ןביג אקנעשזסוי ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סאוו ססקעט םעד ןו6 עיצקודארפער א
 .לקיטרא םעד ןו6 ףוס

 גנ״א לקיסרא ןא ןיא גרעבטלא ןבירשעגנא טאה שטשאמאז ויא ןדלי ןו5 עטכישעג עטשרע יד

 י (]5(17267%42(5, 1861, 20).,0050111)23 ^ 3^36151)12 0103)0"
 "עג א ט בינ רשי רע זא ,ןסיוו טזאלעג יקסנישאלוק הלג רעקיטראד רעד טאה ראי ןקיבלעז ןיא

 .ןלאירעטאמ עשידיי טכוז ןרא שטשאמאז טאמש רעד ןו6 עטכיש

 ךרפ ןטנעמוקאד יד ןיא ליידו ,הפ־לעב ןעמוקעג זיא השקב עקיזאד יד זא ,שרעדנא טינ81
 תכב השקב אזא ןו6 רופש ןייק טינ ןעמ טבי&עג םיקסיאמאז יד5.

 .םגאסערעטניא ראג זיב זיא שטשאמאז ןרפ עטריודארג םיריוטקאד־ןדלי טימ םרפ רעד 82
 םגה ,ןעוועג טינ ללכב עימעדאקא רעשטשאמאז רעד ןיא זיא טעטלוקא5 רעשיניצידעמ ןייק
 ןעצ ה׳״ד ,1598 .חסונ (ןשיטקארפ ה״ד) ןשינעילאטיא ןטיול עימאטאנא טנרעלעג סאה ןעמ
 א םימ םריסערעטניארא5 ךיז יקסיאמאז טאה ,עיגעליווירפ עקיזאד יד ןבעגסיורא ןכאנ ראי
 רעגבוי רעד .עיגרוריכ ןרידוסש עודאפ ןייק ןקיש טלאוועג םיא ןוא היבוט אפור ןשידלי ןגגוי
 ךייסאל ןיא* תועידי ןא זא ,םהנעטעג טאה רע לייוו ,ןי,דא ןראפ טלאוועג טינ רעבא טאה אפור

 :ןעז •ןעגנערב סינ ןצונ םוש ןייק םידומיל עקיזאד יד םייא ןלעוו
 ,^זםק161^, 025414179010 ]4794 2471%0]5496%0 79(9 £0199 524011750(10 <9, £13^166 .)$

1920, 244. 
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 עשיזעלש־שיכעשט ייווצ יד ןיא ןעמוקאב ןבאה םידר5ס יד םאור עיגעליווירפ רעד ןיא ,*י
 רצ םכער סאד ןראדועג ןבעגעג ייז זיא 1625 ראי ןיא )־35610801:{ ןרא ד*1־0קק3ט ועלטעטש

 :ועז .םיא6רר עגעגייא ןבא,ד

 >\1[0ח$0 ^5511ז0, "£10 1106010300105 ס010110100ז <#/ 2161150101-111

€616?*6?16 (161■ ]1x161% 11% (167 716?66?011011>4)46*, 1930, 11, 87. 

 םארו םאטשפא ןשידר5ס ןופ רעשרא5 רעשידנעלאה רעטמיראב רעד !5^ ^ 0ס5(3"
 :יוזא טבי״ירש ,תוחפשמ עשידרפס ןופ עיגאלאענעב ןי_יז ןבעגעגסיורא 1860 ןיא טא,ד

 בע עי ח־־ד״פס ידו ייז ןעמ טאה ןליוק ןיא וליפא ןלייט עסיוועג ןיא ןוא עילאטיא ןיא
 ייא טייללדא עכעלטסירק יד רעלרפ םאהעג סימרפ ךס א ןיא ןבאה םע סאיי .טכער עבלעז יד

 :טיול טריטיצ ."דרעווש א ןגארט לשמל ייוו ,עינאפש
 15130 83 005*3, א0?16 ?41711116! /{77%01*£ 1?6 $6{)?47(1)6 ]610!, 100800, 1936, 121.

 בעה* ראג זא ,טגאזעג שוריפב טרעוו (0*5511*0, 86) ו 625 ןופ עיבעליווירפ רעד ןיא **
 סיג רעבא ן5וא םושב .ןצעזאב ךיז ןגעמ "עקירפא רעדא עילאטיא ,טנ^ויעל ןו5 רעער

 י £6106 8011*$(:110 080* קס1ס15(:110 )0800*'

.384 ,1935 ,6£0*114(0*2477 4714[ 024 47^ 0?£01 £!214141110(7 ,5101^03*13 83 

 ןעוועג טינ ךאנ ןעב־טז ןדיי תעב ,ןליופ ןיא ןטדצ ענעי ןיא דלי רעשילגנע ןא *םמוק יזו
 423310 *40*100£* ןא םיא ספור רעקיראטסיה ןייא ?1290 סביז (לעיצי&א) דנאלגנע ןיא קירוצ
 ןוא םירחוס עשידנעלסאש ייווצ ןגעק העיצמ־םלעג א טאה רע .123310 1^8]^£1—רעטייתצא:
 טינ רע זיא ןטייקכעלנרשראוו עלא טיול .ץגעוורעטניא חוכמ ןגריבנביז ןופ רעלצנאק םוצ טביירש
 ט6יוקרא5 םיא ןבאה םידרפס ייזוצ םאור םעד בילוצ קיסכיזו רעבא זיא עגארס יד .דיי ןייק

 :ועז .שטשאמאז ןיא זיוה רעייז
►1929 ,2301050 ,1114*11! $ ^(7414? 01? ,5101^6131100 ;467 ,^16(014(114 *12)1(2 ,311(63131 •6* 

.178 
 ״1*3*03^5101, 0?. 0*1., ק. 325.

 טאידבעפיטס א יוו עודאפ ןיא סרידוטש ,רענזערד ןסייהעג טאה ראסע6ארס רעקיזאד רעד *"
 :ןעז ןדיי וצ ,דאגי(ע רעד ןגעזו .1616 ןו6 זיא האווצ יד .ןיקסיאמאז ןו6

 ג\8301 60*5101, '*£15*7 ?1־01. ג\10. 23םב0$51010£0 (1597-1612),'״ 8*1)1*016?*
 4712414)1144, 1884, 11, 321-331; 130 ?*3£ס110, 10: ${*1*4714)4 ?011144, 11, 1927, 7.

 *״£. 50063010^102, 76144 2417*0)1?4, 1922, 62; )301152 ?0*0*" ?72}14)*16] 66€$*6

•1939 ,2 ,4?1(0*2477 4? 6 7 /14*24771016 (14 £0 6*? 6*7141?€ 

.87 ,1900 ,6£0*247710111 *1*461617?}( 616*02 ,5101^£006300 30(* 

 "5. 5035210, ט 14)4£* 1*4(1 2)16*6171 ]4714 241710)114*6£0, £*3100ד*, 1926, 74.
 * ג\1ז60*£, 10: ]14172671144, 1861,20.

 וענרז דנאלסור ןיא ןוא ןליופ ןיא* זא ,(81 ,וו״צד) סביירש אטסאק אד רעבלעז רעד
 ־פא ןכ!א.ד טאוו תוחפשמ ענלצנייא וליפא רשפא ןוא םידיחי [עשידרפס] ראפ א ןבילבעג רש5א
 א טרימראפ טינ לאמ ןייק ןבאה ייז רעבא ,םאטשפא ןקידמורד רעייז ןופ תונורכז טיהעג

 ."עגאגאנימ
 •הליהק א ןוא ןעגוואד םוצ לוש א :ןשסייס ייווצ ןבאה עגאגאניס ןעק טסקעטנאק םעד ןיא

 63131)30, 246)1^1 ?11101)62716 2^(1614) *4) ?01166, 51*, 2. 0103161־, £1441014)-

 7**6114)0 6172614)716 14) ?011(6, י^3ז$23*3, 23; 52752100-60111152, ?7466 140771*11* ?*1107]*

 121*414*, א10. סמב., 1926, 21-23.

 רעבא ,םינבר עלא םנאמרעד ,140—137 ׳זז ,1928 ,וואקירטעיפ .םינואגה יבתכ ,ץיוורוה 44

 .עשידר6ס ןייק ןופ םינ ססייוו

 ,םעידנופיסאל ןוא רעטיג סיקסיאמאז ןיא ןדלי ןופ טייקיטעס רעשימאגאקע רעד ןגעוו 46

 "יחי) עידעפאלקיצגע עשידיי־שיסור יד .ןיקסוואנראט ןופ ךוב ןסריטיצ םעד ןיא ךעלריפסיוא

 .שסשאמאז ויא ןדלי ןייק טזאלעבוצ סינ טאה יקסיאמאז ןאי זא ,קיטכיר םינ םרימראפניא (667

 רעד שטשאמאז ןיא 1816 ראי ןיא םורא ייז סכוז םסאשקנעב רעשיטנאמאר א סימ 44

 18152ק3ם6^י 0*0106^, ^100116זזז ]02 016013, 8020 :יוזא סבדרש רע .שטיוועצמעיג םעאס

 רא&רעד !אסיג רעמ ןיוש ןענייז רענעילאסיא ,ןכירג ,[םידרפס) רעינאפש ןייק) 2310 2ץ86^
 .(?0417626 ?%110ז?621*6 $0 2*677**46? $011?*6?, ?3*72, 1858, 168 ,חיי ךס א רעבא:

 ה״י ןם18 בייהנא רעבא ,ןאי&אס ןו6 ןקירבאצ סאהעג ךאנ רעגעמרא יד ןבאה 1604
 "םירחוס רעשיכירג רעד ןו6 רופש ןייק אסינ ןידש תא 1706 .שסשאמאז ןו6 י׳יז ןדגיוושראס

 • •עינאלאקי
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 שטשאמאז סקנפ

 גנוצופאב רעשינאטקעטיכרא ןופ ןרעטסומ

 .24 עקסנאימרא ,״קעניר״ ןפיוא זיוה ןופ רעטצנעפ ןרעטבוא זירפ

 .31 אצישאטס ףיוא /׳ענישטאפ״ רעד ן־פ זיוה ןפיוא זירפ
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 (בייא־ית) שטיוואדיוואד דוד ׳שזניא

 סאסשסלא ויא לוש יד
 ־רא עשידיי עטסטנאסערעטניא יד וצ טנכערעג ךיז טאה לוש רעשטשאמאז יד
 ןיא ןראוועג טיובעגסיוא זי.א לוש. יד ;ןליופ־םערגנאק ןיא ןעגנופאש עשינאטקעטיכ
 רשפא יז ףראד יובעג ריא ןופ רעטקאראכ םעד ךאנ ןוא.(1)טרעדנוהראי ןט16 ןופ ש!ום
 ןעווענ ןענייז םאוו ,עקידרעירפ יד ,ןלוש־םנאסענער יד ןופ פיט םוצ ןרעוו טנכערעגוצ
 ־ראי ןט16 טפלעה ןופ קידנבייהנא ,ןליופ ןיא תוליהק ענעדיישראפ ןיא טיירפשראפ

 .רעטעפש ןוא טרעדנוה
 רעשיליופ-טלא רעד ןופ רעשראפ רעטסווואב רעד ,שוהאב־אקשיש ראסעפארפ

 .טייז־ןופי.:■ ןופ קילבסיוא .טאטשטלא ןיא לוש עסיורג יד

 *עג טיובעגפיוא ןישרעבעש ןוא שמשאמאז ;ופ ןלוש יד ןענייז ןענאבאלאב טיול (1)
 ־םיוא רעייז ןופ עטאד עיונעג יד רעבא ,טרעדנוהראי ןט16 ןופ ףוס ןיא ,םייצ ןייא ןיא ןראוו
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 שטשאמאז סקנפ

 ןיא לוש רעקיזאד רעד ןופ גנורעדליש עיונעג א ןבעגעג זדנוא טאה ,קיגאטקעטיכרא
 ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ רוטקעטיכרא רעד וצ ןלאירעטאמ" גנושראפ רעקיגאוו ןייז
 לוש רעקיטייצטנייה רעד ןופ םקעלפמאק ןקיטלאטשעג־לופ ןצנאג םעד ןיא :(2)״ןליופ
 *יאפ שינאגרא ךיז ןשיווצ ןענייז םאור ,ןלייט עקיאירפ יד וצ ןרעהעג שטשאמאז ןיא
 שורד ןופ "ןלוש רעבייוו" עקיטייז ייווצ יד ןוא ןינב־טפיוח רעד — רקיע רעד ,ןדנוב
 א וצ ךיוא טרעהעג םעד רעסיוא .טקינייאראפ םיא וצ ןענייז סאוו ,טייז־ןופצ ןוא
 ־יא זיא "שילאפ" רעד זא ,ןייז ןעק םע ."שילאפ" רעקיטנייה רעד דאירעפ ןקידרעירפ
 ־עיה םוצ ךעלגע ראג ןעוועג רעקידרעירפ רעד זיא םלאפנדעי ,ןראוועג טיובעגרעב
 ־עביא *ד ."לוש־רעבייוו" א ןעוועג זי.א "שילאפ" ןרעביא זא ,ןייז ךיוא ןעק םע .ןקיט
 ־עפש ־ואג וצ ןיוש ןרעהעג ןינב־טפיוה םוצ טקיגייאראפ ןענייז םאוו ,ןלייט עקיר
 םעד ןיא ראנ טשינ ןעגנורעדנע עקיטכיוו ראג ןעמוקעגראפ ןענייז םע .ןטייצ ערעט
 רעד ןופ קיגייוועניא ןצנאג םעניא ךיוא ראנ ,עדייבעג רעד ןופ ןעזסיוא ןכעלרעסיוא

 .לוש

 ־טאטש ןופ ןרעיוזנ יד ןיא רעזייהרעדאפ יד טנאמרעד לוש רעד ןופ "שי׳לאפ" רעד
 ןקיטראלסעק א ןוא ןטיירב ראג א ,לייט־רעדאפ א טאה רע .("קעניר" םעד) ץאלפ
 ־דרע ןופ ז,יט ןיא רעטעמ א יוו רעמ זי.א "שילאפ" רעד .ןטענול טימ בלעוועג־טיפוס

 .ןדאב םעד ןופ סקניל ;ןראג ןופ סטכער .לוש רעד ןופ רענעלס יד

 םימ ןראוועג טיובעגפיוא זיא יוש רעשטשאמאז יד זא ,ההנה יד ךיוא .טנאקאב טשינ זיא ׳יוב
 ־אב גונעב טשינ זיא ,וטאטש ץופ סאבעלאב םעד ,יקסיאמאז ןאי רעלצנאק םעד ןופ ףליה רעד

 ןוא ןקילעדא ןשיליופ א ןופ רעטסומ א יוו ןיקסיאמאז ןאי טנכייצאב ,רעגאלג .ז .טעדיירג
 י וו ,, רעטנוא רעבא סכיירטש רע .ןדיי יד ראפ לוש. יד טיובעגפיוא טאה סאוו ,טאנעצעמ
 ןיא לוש יד טי)ובעגפיוא יקסיאמאז טאה ,ע ד נ ע ג ע ל א ר ע ב.י א ט י ג םע

 2. 010?€1: 811010\^ת11;*ץ\׳0 61261^3 1 \\׳\'1()1נץ 2 61־2:£\\׳3 ?0106. ."שטשאמא!

 .22 טייז /'ןלוש״ לטיפאק םוצ רייפניירא ןייז ןיא ,1907 עשראוו

 /\. 52\ז^0־6()111גצ/.: ]\־13*£ף:11} 60 צ 1x111 *£1(1:111:}' 6621111: ?015££. ;|ןפ עידומש י! (2)
 יד ןדפ ןלוש יד רקיע רעד ןוא ןליופ ןופ רעטנעצ ןיא ןלוש יד טעמדיוועג זיא ׳1926 עקארק

 רכזל" ,ץיבודיוד .ד עז .(עשראוו ,ןילביל ,ץלעיק :ןזיירק יד) ןגערב־לסייוו עדייר ףיוא תוליהק
 .(1950) י״שת זומת ,״תוזג״ ןיא "שוהוב־וקשיש .א ׳םורפ

— 96 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ןדאב ןייז םאוו ,זיוה־טעבעג ןסיורג םעד ןיא גנאגניירא רעד זיא טייז־חרזמ ןופ ,ךאלפ
 ןריפ טייז־ברעזנ ןופ ;פערט עכעלטע ןייגפארא ףראד׳מ ווו ,רעקירעדינ ךאנ זיא
 שילאפ ןופ קע־ראדיראק ןלאמש ־ואג םעד ןיא .לביטש־ןוואד םעניילק א וצ ןגיטש
 רעד ןיא גנאגניירא רעד לייט־ברעמ םעד ןיא ;ףיוה ןיא גנאגניירא רעד ךיז טניפעג
 ןופ ןלייט עדייב יד ןשיווצ ."םישנ תרזע" רעד וצ טייז־חרזמ ןיא ןוא "הרות דומלת,"

 .(׳:;)דאנ םעד ןופ עירעלאג רעד וצ ןריפ טאוו ןגיטש יד אד ןענייז "שילאפ".
 ־אטקעמיברא ןופ טנאפערעטניא זיא םאוו ,יובעג םעד ןופ לייט רעקידרקיע רעד
 ■יוב ןייז םאוו ,םיור־ןוואד רעסיורג רעד זיא טקנופדנאטש ןשירעלטסניק ןוא ןשינ-
 ־דאווק טעמכ זיא לוש יד .טרעדנוהראי ןט17 םוצ ,טצאש ןעמ יוו ,טרעהעג טסנוק
 ־רעד יובעג ןופ ןפוא ןטיול ןוא סאמ רעד ןיא ;(11.57 שןיוא רעטעמ 12.22) קיסעמ־טאר

 *ד .(11.35 ףיוא רעטעמ 13.43) לוש רענישרעבעש יד קראטש רעייז לוש יד טנאמ
 ןיא יוו ךיוא ןענייז אד .שרעדנא ,שטשאמאז ןיא ,אד רעבא ןענייז ןעגנוצופאב־טנאוו
 שרעדנא רעבא ןענייז אד .ןינב ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןטענול לפאט ןאראפ ,ןישרעבעש
 ןענייז םאוו ,ןרעטסאליפ ןופ ןעלקניוו יד ןענייז אד .טקידנעראפ ןעלקניוו עקיזאד יד
 ־דנאטש ןשינאטקעטיכרא ןופ .בלעוועג־טיפוס םעד ןופ גנולייטעצ רעד וצ טסאפעגוצ
 טנעוו עקיטייז יד ןיא .ןישרעבעש ןיא יוו טקידנעעגסיוא רעסעב ץלא אד זיא טקנופ
 םאור (טנאוו רעדעי ןיא 4 וצ) טנעוו יד ןיא רעכעל 8 ןאראפ ןענייז (םורד ןוא ןופצ)
 ־רעד עקיזאד יד רעביא ."ןלוש־רעבייוו" יד טימ םיור־לוש ןסיורג םעד ןקינייאראפ
 .טריצאב ןייש ראג ןענייז ,ןטנאק ערעייז רקיעב ,םאוו ןעלוואט אד ןענייז ןעגנונעפע

 .המיב עשירעלטסניק יד ןטימ ןיא .לוש רעד ןופ קינייוועגיא רעד

 .דאכ םעד ןגעוו גנוקרעמאב יד רעטייוו עז (3)
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 ,שדוק־ןיחא רעד טמענראפ טנאוו־הרזט ןופ רעטסאליפ ןטסלטיט םעד ןופ ץאלפ רעד

 .ןלייז עשינאי ייווצ ןשיווצ ,רעטצינשעג א
 אד ןענייז םאוו רעטצנעפ ייווצ ךרוד ראנ ןיירא (4)טנייה טגנירד טפיל סאד
 רעירפ רשפא ןענייז טנאוו־ברעמ רעד ןופ רעטצנעפ ייווצ יד .טנאוו־חרזמ רעד ןיא
 .טנייה ןעניד ,רעטצנעפ עקיטייז ריפ יד "לוש־רעבייוו" רעד טיט ןדנובראפ ןעוועג
 עקיטייז יד וצ תוציחמ עקיטביזנרוד יוו ,ןינב ןופ ןעגנורעדנע ענעדיישראפ יד ךאנ

 ."לוש־רעבייוו" רעד ןופ ןרעמיצ
 םיואגנעל ,םיור־לוש םער ןיא ,קינייוועניא ךאנ ןענייז קירוצ ראי עקינייא טיט
 ־עבייצ .(5)ךעלגניי־רדח יד ראפ םעירעלאג־ןילאה ייווצ ןענאטשעג ,טנאוו־ברעמ רעד
 ־ענ״ץלאה" רעגאלכ .ז ןופ ךוב םעד ןיא ךיז ןעניפעג םעירעלאג עקיזאד יד ןופ ןעגנונ
 ־אג עקיזאד יד ךאנ רופש רעד .ךליופ ןקילאטא ;י.א ןעגנוטעבראסיוא־ץלאה ןוא ןעיוב

 .ןראוועג טשיווראפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא סעירעל
 זיא םע יוו ןגאז וצ דעווש זיא לוש רעד ןופ ןעזסיוא ןכעלרעםיוא ןקיטנייה ןכאנ־

 .(6)ןעזםיוא רעקידרעירפ ריא ןעוועג
 ־ער םעד ןופ רעטפומ א םע זי.א ,ןינב םעד ןופ יוב־בלעוועג־לסעפ םעד רעסיוא
 םע .הפוקת רענעי ןופ תויסנכ־יתב עשיליופ יד ןיא ןעמונעגנא זיא םאוו ,יוב־סנאםענ
 ־טסנוק עקיטכיוו ייד א ךאנ לוש רעשטשאמאז רעד ןיא ןענעבייצראפ וצ ןאראפ ןענייז
 טלוב ראג םיורא טקוק ייז ןופ — עטשרע יד ןופ ךיוא ןיז ןסיוועג א ןיא ןוא — ןטרעוו

 .םנאסענער ;שינעילאטיא ןופ גנוקריוו יד
 לוש רעשטשאטאז יד טניד ןליופ ןיא ןלוש־סנאםענער עטפווואב עלא ןשיווצ ןופ
 ־אנרא־ןיופראפ עשינאטקעטיכרא ןופ גנוניישרעד רעד ןיא ליפשייב רעטשרע רעד דז

 .לוש רעד ןופ ןאלפ־טינשכרוד רעד

 לע") ןייאצ .מ טביירש לוש רעקיזאד רעד ןופ ףוס ןשיגארט םער ןגעוו ...?טנייה (4)
 ־נא ןשיווצ ׳ןליופ ןיא ךוזאב ןייז ךאנ .(1948 ראונאי ןםם28 /׳רבד״ — ״ןילופ תודהי תוברוח
 טאה אטעג ןיא ןדיי רעשטשאמאז יד ןראוועג ןבירטעגסיורא ןענייז םע ןעוו" :םאוו־טא ־ערעד
 ןענייז ןדעב׳ עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא .רעניווונייא־טאטש ןופ ףירעא־ביור ר עד טרעמעג ךיז
 ־לת /׳קאטש ןוא ןייטש רעביא" ןינאצ .מ :ךיוא עז ."טנעוו עקידייל ןבילבעג ןלוש,יד ןיא

 -ןברוח רעד ןיא עורעדייש סנ ־ינ אצ ןופ טנעמגארפ א ןעגנערב דימ .55־54 ןטייז ,1952 ביבא

 .סקנפ ןופ גנולייטפא

 ךראב עניילק טניימ סאוז סוסי^! שוהאב־אקשיש ןופ עיציניפעד רעד טיול (5)
 ןיא ןלוש ייד א ןיא ןראוועג טיהעגפיוא ןענייז רעטרע עקיזאד יד .ןראב ראפ ץאלפ א דערא
 ־רדח יד ראפ טמיטשאב ןעוועג רעכיז ןענייז ייז ןוא ׳גרעבמעל ,ןיבמאג ,דארגאשיוו :יוו ןליופ

 .ראב סנזח םער ןופ םיררושמ יד ראפ רעדא ךעלגניי

 .23־21 ןטייז ,שוהאב־אקשיש ןופ עידוטש עטנאמרעד־רעירפ יד עז (6)
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 ־עגרעסיוא ןא ךיז ןיא ןבאה ןעגנוצופאב עקיזאד יד :ןעלפמעט עכעלטסירק יד ןופ
 עטיירב יד ןבעלאב םאור קאמשעג ןשינאטקעטיברא ןא ןוא טייקטראצ עכעלנייוו
 ־ייאראפ םאוו רעכעל יד ןשיווצ ןוא רעטצנעפ עכיוה יד ןשיווצ םיחטש עטשרעביוא
 ענייפ יד טימ ,ןעלוואט ייווצ יד ."ןלוש־רעבייוו" עטשרעטנוא יד טימ לוש יד ןקינ
 וצ :טסייה םאד ,ןרעטסאליפ יד ןופ ןטייז עדייב ייב ןאראפ ןענייז םאוו ,ןעגנוריצאב
 ־אלעלאראפ א ןבאה ,(טנכערעגגיירא טנאוו־חרזמ יד) טנעוו יד ןופ רעדעי (ףיוא ריפ
 ראנ קינילדארנ טשינ זי.א עיניל עלאטנאזיראה עטשרעביוא ןייז םאוו ןעזסיוא־םארג
 עיניל רעד ןופ םיתא טייג םאוו דנור־בלאה א ןיא רעטנעצ ןייז ןיא ךיז טלקיווטנא
 ־האלפ יד .ןטיט ןיא זיור א טימ קעריפ א ןפאשעג טרעוו ןנערב יד ייב ןוא קיטייז
 רענעטכאלפעג ריא טימ םיוא ךיז טנכייצ םאר רעד ןופ עיניל רעד ןופ ןוויטאמ עשיט
 םרעדנוזאב ,(7)עקםעבארא רעד ןופ ןעזסיוא םעד ןא טנאמרעד םאוו ,קיטנעמאנרא
 ־'א ךיז טיירפשעצ םאוו ,זירפ םעד ןוא עיניל רעטשרעטנוא רעד ייב טלוב םע זיא

 .ןינב ןצנאג ןופ טנעוו יד ןופ ןרעטסאליפ יד ןשיווצ ןעמאר עדייב רעב

 .שילאפ ןופ לוש ןיא גנאגניירא רעד

 •אפ אטנאס" ןעלפמעט עכעלטסירק יד טנייה ׳אדעלאט ןיא \ל)ש עשידרפס יד ןיא (7)
 ."אטיסנראט ל))" ןוא /׳אקנאלב אל איר

 34 טייז ׳1947 ןאדנאל 0. : ]6\¥1511 /\1־£ 111 £11ז0ןנ63מ ל>ץת<ן0ש(>11(^,
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 ן־,פ םראפ רעד ןיא טכאמעג ןענייז םאור ,טיפ",ס ש עד ןופ ןעגנוצופאב יד ־ץוא
 יד ןופ רעטנעצ ןיא ןטענול יד ןופ ןגערב יד ייב ךיז ןעיצ סאוו ,דנעב עטריצאב
 ־רעלטשניק ןופ טקודארפ א ןענייז — ןעלטראג ןוא ןרעטסאליפ יד ןשיווצ ןוא ןעלטראג
 ,ו־״טאמ־גנוצופאב ןכעלמיטשקלאפ ןטלוב שעד ןענאמרעד רעדנוזאב ףראד ןעמ .טנעה
 *יווצ יד טימ סעזאוו־ןעמולב יד — ןינב ןופ ןעלקניוו יד ןיא םיורא ךיז טזייוו שאו־

 ןופ ליטש ןטיול ,קיטנעמאנרא רעקיזאד רעד טימ ךיז ןצונאב שאד .טייז רעד ייב ןזיור
 רעד ראפ שיטשירעטקאראכ זי.א ,ןטייז־ןכיוב יד ץוא שנאשענער ןשינעילאטיא שעד

 .לוש רעשטשאמאז

 המיב יד ;ןליופ ןיא עטסנעש ןוא עטשלעניגירא יד ןופ זיא המיב ענרעזייא יד
 ,טעלעקש־ןיורק רעקיטייז־טכא ןא ,ןיורק־הרות עלאשאלאק א ןעזשיוא ןטימ טנאמרעד

 רעקיזאד רעד ך י ו,א ;המיב רעד ןופ לייט ןטשרעביוא םעד ןיא טקינייאראפ זיא שאוו
 ־שילאער ראג א ןיא רעבא ,רוטאינימ ןיא הרות־רתכ א טימ טקידנעראפ זיא לייט
 ראג זיא ,המיב רעד ןופ לייט רעטשרעבייא רעד ןופ קיטנעמאנרא יד .םענאב ןשיט
 ןטייז עדייב ןופ ןוא (ןגייווצ ,רעטעלב) ןוויטאמ־שקיוועג ןופ טבאמעג זי.א ןוא לדייא
 םעד ןופ קיטנעמאנרא יד .(8)םיבדנמ יד ןופ ןעמענ יד טימ ןעלוואט ייווצ אד ןענייז
 ןענייז שאוו ןוויטאמ עשירטעמאעג ןופ טכאמעג ןענייז המיב רעד ןופ טנעמאדנופ
 זיא המיב עקיזאד יד ,רעטעלב־עיצאקא עטנכייצעג טימ ,ןזיור טימ ןעמונעגברוד

 ׳ .1788 ראי ןיא ןראוועג טיובעגפידא
 ־יט ראג יד ןופ ןרער 9 טימ הרונמ־הכזנח עשיורג א ךיז טניפעג לוש רעד ןיא

 .ןלוש עשיליופ יד ןיא ןאראפ ןענייז שאוו ,עטששיפ
 ןיא רעיוט־גנאגניירא םענייש םעד ןענעכייצראפ וצ יאדכ זיא "שילאפ" םעד ןיא
 לאטראפ םענרענייטש א ןופ םעראפ רעד ןיא טכאמעג זי,א רעיוט רעד .ןיירא לוש

 ־אב ייווצ ןופ טלעטשעגנעמאזוצ זיא שאוי
 ץוא ןגארט ןעניורק ענייז םאוו ןלייז־קאר
 ןקיזאד ןיא .ןגיוב ןקידנור־בלאה א ךיז
 זירפ א ןופ שראפ רעדןיא ךיז טניפעג לייט
 ארונ המ" :קושפ רעד ןטייז עדייב ןיא
 הזו שיקלא תיב םא יכ הז ןיא הזה םוקמה
 רעמ רעד ,רעטנעצ ןיא ןוא ,"שימשה רעש
 הז" :קושפ רעד אד זיא ,לייט רעטלוב
 ןופ ריט יד ."וב ואובי םיקידצ דל רעשה
 םענרעזייא ןא טימ טקעדאב זיא רעיוט
 •־ראפ םעד טנאמרעד שאוו בעוועג־ןטארג

 ןעמאנ ןפיוא לוש רעוועקארק רעד ןופ לאט
 ."לוש שילעקעי קיזייא" ןופ

 .שילאפ ןופ לאטראפ םעד ןופ ןאלפ יעד

 קנאשעג א ייו ?וש רער ןראוועג ןבעגעגרעביא זיא המיב יד זא טרייצרעד טרעוו םע (8)
 ־פא ןשידרפס בעד ריוא ןא סזייוו ;עמאנ רעקיזאד רעד זא ,ןייז ןאק םע .לזרב לאומש 'ר ןופ
 יד זא ,םעד דאמ זייוואב ןייק םשינ זיא טקאפ רעקיזאד רער רעבא .בדנמ םעד ןופ םאטש
 ¬צאש בקעי ר "ד סעברא יד עז .לוש יד טיובעגפיוא ןבאה לאז הדע עשידרפס עניילק

 .רעטייוו ןוא 69 ןטייז ,"סקנפ״ בעד ןוא "שטשאמאז ;יא םידרפס״ יל
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 קיטנעמאנרא־יוב רעשטשאמאז ןופ ןרעטסומ

 ,1 אפאהנעמאז ףיוא רעטצנעפ יד רעטנוא זירפ
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 ועשסשאטאז ועד ןופ סקנפ רעו
 "םידסה תלוטנו השידה הרכח"

 :טלאהניא

 .ריפניירא

 תונקת .1 עפורג

 ןלאקאטארפ-לאוו .2 ״

 םעמראנ־הנקת יד רעסיוא רעדילגטימ ענעמונעגנא .3 "

 רעדילגטימ ןעמעננא םייב םיאנת ענעדישראפ .4 ,,

 רעדניק ןופ ןעגנוביירשראפ .5 "

 רעדילגטימ ענעסאלשעגפיוא ןוא עטעסנקעג .6 ״

 הרכח רעד ןופ ןטפנוקנייא-סנגעמראפ ןוא רעטלעג .7 ,,

 להק ןראפ השירק הרבח רעד ןופ תואוולה ןוא דליה .8 ״

 "םירקבמ" הרבח ענענאטשטנא יד סורא ןלאקאטארפ .9 ״

 .לוש רעד ןופ טנאמער םוצ ןטפנוקנייא יד ןופ המישר .10 ״

* * 
* 

 :גנוקרעמאב

 .ןלעטש עראלק ליפ טשינ יד ןענעכייצאב ןרעמאלק ןיא ןעמונעגניירא ןטקנופ [...]

 .ןצאז־הצילמ עטזאלעגעוודא ןענעכייצאב ןטקנופ ...

 .(רימ ךרוד טרירעמונ) סקנפ ןופ ןטייז יד ןענייז רעלטייז יד ןופ ןרעמונ ענעזיוועגגא יד

 ־ראפ יד ךיוא טזאלעגרעביא .רוקמ ןופ עיפארגאטרא יד טרעדנעעג טשינ ןבאה רימ
 .עלופ ןבעגעג תובית־ישאר טימ רעטרעוו יד ראנ ןבאה רימ .רעטרעוו עטזיירג

— 103 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ר י פ נ י י ר א

 -עג ןבעגעגרעביא זיא ,ןגוצסיוא יד אד ןכעלטנפעראפ רימ ןכלעוו ןופ ,סקנפ רעד
 -יופ רעד ןופ ריציפא םעד ךרוד ןליופ ןיא טוטיטסניא ןשיראטסיה ןשידיי םעד ןראוו
 ־טנא םקנפ רעד .1949 רעבמעטפעס ןט5 םעד םיכאאי לעזנע יימרא־םקלאפ רעשיל
 ךיוא ןבירשעג ןענייז ןטייז 22 עטשרע יד ,25 ףיוא 30 טאמראפ ,ןטייז 190 טלאה
 .דנאטשוצ ןטוג א ןיא ,(49—50 ,43—44 ךעלטייז יד רעסיוא) ןיימעגלא ןיא ,טעמראפ
 שטשאמאז ןיא םידסח־תלימגו אשידק־הרבח רעד ןופ טייקיטעט יד םודא טמענ רע
 -עג ןבירשראפ ןענייז סקנפ םעד ןיא .(1885) ה״מרת זיב (1687) ז״מת ראי םעד ןופ

 :םינינע עקידרעטייוו יד ןראוו
 ןופ תונקת יד וצ ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןעגנוצנעגרעד ,ז״מת ראי ןופ תונקת (א
 -ארפא ןענייז עכלעוו ,תונקת יד ןופ טסקעט א ,1740 ןוא 1731,1723 ,1709 ןראי יד
 יוו ,עיצאנידרא־יקסיאמאז רעד ןופ טכאמ־עיצארטסינימדא רעד ךרוד ןראוועג טריב
 עבעלרע• יד ךיוא ןראוועג ןעמונעגנא ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעסעבסיוא עניילק ךיוא

 .תופיסא־לאוו
 ;1865 זיב 1710 ראי ןופ ןלאקאטארפ־לאוו (ב

 ־עפש יד ןיא אשידק־הרבה רעד ןשיווצ ,להק ןוא הרבח רעד ןשיווצ ןכאמפא (ג
 ;םידיחי ןוא אשידק־הרבח ןשיווצ ךיוא יוו ,םירקבמ הרבח ענענאטשטנא־רעט

 ־עגנייא יד ןופ ןוא םנגעמראפ ענעמונעגרעביא ןופ ,תוינק ןופ ןלאקאטארפ (ד
 ;םעמוס־יטלעג ערעסערג ענעסאלפ

 ןעגנונעבערפא ןוא ןטנאמער ןריפוצכרודא היוא ןעגנולמאז־טלעג ןופ תומישר (ה
 ;ןטנאמער עטריפעגכרוד יד ןופ

 ;עטמאאב ןקיטייזאב ןוא ןעמענוצ ןגעוו ןלאקאטארפ (ו
 יד ןופ ,רעדילגטימ ענעמונעגוצ עיינ יד ןופ ןעגנוביירשראפ עקיטנעהנגייא (ז
 ;רעדניק ןופ ןעגנוביירשראפ ןוא שזאטס־ןטאדידנאק רעייז ןקידנע םייב "םישדאלמ"
 -רעביא ןוא ןעגנוגנידאב עסיוועג ךיוא רעדילגטימ ןעמעננא ןגעוו ןלאקאטארפ (ח

 ;רעדילגטימ ןעמעננא םייב תונקת יד ןופ ןעגנוטיירש
 ;רעדילגטימ ןופ גנוסילשסיוא ןוא תוסנק (ט

 סקנפ ןיא ןראוועג ןבירשראפ ,םיוא טזייוו) םינינע-הליהק ןגעוו ןלאקאטארפ (י
 .(תובישח רעמ ייז ןבעגוצוצ ידכ ,אשידק־הרבח רעד ןופ

% * 

 :ןטלאהטנא ,טכעלטנפעראפ אד ןרעוו עכלעוו ,ןגוצסיוא יד
 -עפש יד ןופ ןגעקאד ראי 1687 ןופ תונקת עטשרע יד ןופ טסקעט ןלופ םעד .1
 ־רעד ןוא ןעגנורעסעבסיוא ענעגארטעגניירא יד ןבעגעגרעביא ןרעוו תונקת עקידרעט

 ;("קזחל ידכ") רעביא ךיז טרזח םע םאוו ,םאד סיוא ןדיימ רימ רעבא ,ןעגנוצנעג
 -יא טרעוו ,ט ,ח ,ד ,ג ,ןטקנופ עטנאמרעדנביוא יד ןופ ןלאקאטארפ יד ןופ .2

 ;ןצאז־הצילמ יד קידנדיימסיוא ,טלאהניא רעד ןבעגעגרעב
 ןכעלטנפעראפ ׳ז ןוא 'ב ןטקנופ יד ןיא טנאמרעד ןרעוו םאוו ,ןטסקעט יד ןופ .3
 המישר א ךיוא יוו ,עשיטסירעטקאראכ לעיצעפס יד זיולב עיצארטסוליא ןא יוו רימ

 .ןעגנולמאז־טלעג ןופ

 רימ ןבאה ,ןריקילבופ םוצ ןטסקעט יד ןביילקפא םייב זא ,ןעז וצ זיא םעד ןופ
 ■עבלעוו ,עקינעי יד ייר רעטשרע רעד ןיא ןכעלטנפעראפ וצ קיטיונ ראפ ןטלאהעג
 ןוא ןעגנואיצאב עלאיצאס יד ןופ גנוטכיולאב רעד וצ רעייטשוצ א יוו ןעניד ןענעק

 .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ רעגייטשנבעל םענופ
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 0ע^ ׳חא׳ןעעואיצמ־ללאדזאס עבעלרעגיא יד ןטכיולאב וצ ןטערט רימ רעדייא
 ,לאירעטאט־םקנפ םענופ ךמס ןפיוא שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי ןופ.רעגייטשנבעל

 .ןעגנולעטשטסעפ עניימעגלא עכעלטע ןכאמ וצ לכ־םדוק קיטיונ זיא
 שטשאמאז ןיא אשידק־הרבח יד זא ,םיתא טגנירד לאירעטאמ־םקגפ םעד ןופ
 ןכאנ .להק .ןופ קיגנעהפאמוא עיצוטיטסניא עקידנעטשבלעז א יוו ןענאטשטנא זיא
 רעטעפש ןלעוו רימ רעכלעוו ןגעוו) עיצאזינאגראער עכעלרעניא ןא ןריפכרודא



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ־אעפ־שידאוועיאוו רעד ךרוד טקיטעטשאב ןראוועג תונקח־הרבח ד ןענייז ,(ןדייר
 ;טכאמ רעלאד

 ביוהנא ןזיב ךעלניישראוו) טרעהעג ןבאה אשידק־הרבח רעשטשאמאז רעד וצ
 ־עג ןבאה עכלעוו ,הביבס רעד ןופ םיבושי עשידיי עלא (1 (טרעדנוהראי ןט19 ןופ
 ־עש ,וואשאטאט ,דארגאנראט :יוו ,םיקסיאמאז יד ןופ עיצאנידרא רעד וצ טרעה
 רעלאיראטירעט רעד זא ,יוזא ׳דנא ןוא וואפעזוי ,ןיברוט ,דארבינסארק ,ןישרעב
 ־אטס יד ןריזילאנא םייב טכא ןיא ןעמונעג ןרעוו זוט עיצוטיטסניא רעד ןופ םענראפ

 .ןלאקאטארפ ןוא ןטוט
 יד .(ח״מת) ׳ח׳טצ׳ת ראי ןופ טריטאד זיא סקנפ םעד ןופ טאלב־רעש רעד
 עטאד רעד טיט ןעזראפ ןענייז ,ןא ךיז טבייה סקנפ רעד עכלעוו טיט ,תונקת עטשרע
 לבזי ןקירעי־100 םעד וצ ןענאטשטנא זיא סקנפ רעד זא ,יוזא ,(ז״טת) ׳ת ׳ט ׳א ב ׳ו
 וצ ריפניירא םעד ןופ ןעז וצ זיא׳ס יוו .שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי םענופ ביוהנא ןופ
 ןופ ןיוש טאה ,תונקת יד ןופ ןפארגאראפ לייט א ןופ ןוא ז״טת ראי ןופ תונקת יד
 רעבירעד .תונקת עריא טאהעג ןוא שטשאטאז ןי.א אשידק־הרבח א טריטסיזקע גנאל
 רדסכ טרעוו תונקת עקידרעטעפש יד ןיא םאווראפ ,ןכאמ וצ ראלק ךיז טקיטיונ
 ז״מת ראי ןופ תונקת עטריפעגנייא־ןיוש יד ןקראטש וצ ןעטוק ייז זא ,טנאטאב
 ־יוזא ףיוא ראנ ןענאמרעד ז״מת ןופ תונקת יד ןגעקאד ;("םימדוקה תונקת קזחל")
 ןעוו ,ראלק טרעוו םאד .טייקיטכיר־טשינ רעייז ןזייוווצנא ידכ ,עקידרעירפ יד ליפ
 ־לעוו ,ז״טת ןופ תונקת יד־טא ןופ רעטקאראכ־עיצאזינאגראער םעד ןטכארטאב רימ

 .הרבח רעד ןופ ףוצרפ םעד ןרעדנע וצ קידנעטשלופ ליצ א ראפ ןבאה עפ

 םעד ןיא זא ,טסווואב זיא םע ?עיצאזינאגראער יד ןענאטשאב זיא םאוו ןיא
 יד ףיז ןעלקיווטנא םע זיב טאטש א ןופ גנואייטשטנא רעד ןופ דאירעפ ןטשרע
 טשינ ןעק לדנאה ןוא קרעווטנאה רעד ה״ד ,עזאב רעשימאנאקע ריא ןופ ןרוטנאק
 ייב טלעטשעגנייא ךאנ זיא אליממ ןוא עיצאיצנערעפיד עלאיצאס עטלוב ןייק ןייז

 סאוו .שטשאטאז טאטש רעד ןיא טרפב) טייהכיילג עסיוועג א גנורעקלעפאב רעד
 םעד טיול יז ןעיובוצסיוא עיציבמא יד טאהעג טאה (2יקםיאמאז ףארג רעדנירג ריא
 עכעלטפאשלעזעג עשידיי יד טאה יוזא (םנאסענער ןשינעילאטיא םענופ רעטסומ
 ־טנא דאירעפ םענעי ןיא זיא עכלעוו ,םידסה ילמוגו "אשידק־הרבח" עיצוטיטסניא
 ־אפ םעד ןופ ןעז וצ זיא םע יוו .רעטקאראב ןכעלטפאשלעזעג א ןגארטעג ,ןענאטש

 וצ זיב םידסה ילמוגו אשידק הרבח יד זיא ,ז״מת ראי ןופ תונקת יד ןופ ׳ג ףארגאר
 רעקיטלאמעד רעד .עיצוטיטסניא־ןסאמ א ןעוועג עיצאזינאגראער רעטנאמרעד רעד
 ־יפעג ךיז לאז עיצוטיטסניא רעד ןופ גנוריפנא יד זא ,טזאלרעד טשינ טאה טוטאטס
 ריא ןרעכיזראפ וצ ידכ ."להק" ןיא טכאמ יד ןבאה עכלעוו ,טנעה עבלעז יד ןיא ןענ
 יד ןיא ןענופעג עקאט ךיז הרבח רעד ןופ גנוריפנא יד טאה ,ףוצרפ ןכעלטפאשלעזעג
 טשינ ןעוועג טייהרעמ רעטפערג רעייז ןיא ןענייז םאוו ,ןשטנעמ־םקלאפ ןופ טנעה

 .(םעה תלד) עכעלנעמראפ

 ןקיטכיוו א וצ ןסקאוועגסיוא ןיוש שטשאמאז זיא טרעדנוהראי ןט17 ףוס ןיא
 לאיצאס ןיוש זיא טאטש יד (3 .בושי ןשידיי םענעעזעגנא ןא טימ רעטנעצ־ץניווארפ
 ןיא טשרעה םע ,טיילעמערא ןוא םיריבג ענעגייא ןיוש טגאמראפ יז ,טריצנערעפיד
 א ןריפוצברודא וצ ןעמ טערט טלאמעד .םישזער רעלאדאעפ רעקידנעטשלופ א ריא
 ־ימילע ןופ גנוטכיר רעד ןיא םידסח ילמוגו אשידק־הרבח רעד ןיא עיצאזינאגראער

 .גנוריפנא רעד ןופ זיולב הליחתכל ,ןשטנעמ־םקלאפ עטסארפ יד ןרינ

 ־אב .ז״מת ראי םענופ תונקת יד ןופ ׳ג ףארגאראפ םעד ןטכארטאב רימ ןעוו
 ןוא "תעדה ילק" עקיניזטבייל יד דארג זא ,גנוניישרעד עטנאסערעטניא ןא ךיז טמוק
 ןוא טעברא רעייז םיוא ןריפ "םהילע תויזב תווצמ" יד םאוו ,עמורפ גונעג טשינ
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 יד ןופ טעטיראטיוא רעד ןיילק וצ טשינ זיא ייז ראפ ןוא ,הרבח רעד ןופ ןטכילפ
 טשינ ןענעק "הרוצ ישנא" יד ,ןדיי ענייש יד זיולב ."םעה תלד" ןופ םבעלפ ןופ םיאבג
 ןפאשעג ןרעוו ייז ראפ ,םיאבג עכלעזא ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא הוצמ יד ןריפסיוא.
 הממ רתוי קוזיח תושעל) הרבח יד ןקראטש ןפראד עכלעוו ,ז״מת ןופ- תונקת יד

 :ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןעייג תונקת עיינ עקיטציא יד .(םינפלמ רבכ היהש
 ,טנאה רעקראטש א טימ עכייר יד ןופ טפאשרעה עשיכראגילא יד .ןריפנייא .1
 -עגוצ ןענייז םעד וצ ,(4גנוריפנא רעד ןגעק .טסעטארפ ןדעי ןקירדרעד לאז םאוו

 ;זבי ,׳ט /ג ןפארגאראפ -יד ןראוועג טכארט

 .(1687) ז״מת ראיי ןופ סקנפ ןופ תונקת יד ןופ לטעלב א

 רעדילגטימ זא ,ןיז טייטשראפ םע ;עסאק רעד ׳ףיוא טכא־רקיע םעד ןג,ייל .2
 יד ןופ ליצ רעד זיא םאד .טרעוו רעייז ןרילראפ טנעה עקידייל טימ ;"תונקיר םידיב"

 .׳זי ,רט /ז ,ר /ה ׳ד /א ןפארגאראפ
 'ד ןעמונעגסיורא זיולב ז״מת ראי םעד ןופ תונקת יד ןבאה ,טגאזעג יוו רעבא
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 ,ט״סת ראי ןיא ,רעטעפש ראי 20 םורא .ןשטנעמ־םקלאפ יד ןופ טנעה יד ןופ גנוריפנא
 ךיז טאה שטשאמאז טאטש יד רעכלעוו תעב ,המחלמ רעשידעווש־שיליופ רעד ךאנ
 -טעה רעטעראפ־םקלאפ ןוא רעליש־ןטיאוזעי םעד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןענופעג
 ךסאמ־םקלאפ יד ןופ גנומעראראפ יד ךיז טימ טכארבעג טאה םאוו ,(5אפעזאמ ןאמ
 ןופ טפאשרעה יד טקראטשראפ קיטייצביילג ןוא (הנחמה ינפ לע חוטש לדה תבכש)

 -אב וצ טייצ יד ןבעל ןשידיי ןיא ןראוועג ךייר זיא ,םיתרשמ עריא ןוא עטכאילש רעד
 -טפאשלעזעג יד ןיא רעדילגטימ סלא ןשטנעמ־םקלאפ יד ןעמעננא סאד ךיוא ןצענערג
 ךיז'ןבאה ןדיי ווו ,טרא עקיצנייא םאד ןעוועכ ןענייז תורבח יד) םעיצוטיטסניא עכעל
 ־עסעבסיוא ןפאש וצ ןעמ טסילשאב טלאמעד .(ןבעלסיוא ךעלטפאשלעזעג טנעקעג

 .(סז״מת ןופ תונקת יד וצ תונקת־גנור

 -געמראפ־טשינ םייב וצ טמענ ט״סת ראי ןופ תונקת יד ןופ ׳ד ךארגאראפ רעד
 .הרבח רעד ןיא ןעמוקוצניירא טייקכעלגעמ יד דיי ןכעל

 םיאבג ראפ ןלייוו וצ לומיטס םעד ןבעגעג זיולב ןבאה ז״מת ןופ תונקת יד ביוא
 /ב זפארגאראפ יד תונקת עקיטציא יד ןיא ןרעכיזראפ ,ןדיי ענייש ןוא עכייר זיולב

 .םיריבג יד ןופ טפאשרעה עשיכראגילא יד ׳ה ,'ג
 -אפ יד .(ףתונקת־םגנוצנעגרעד ןעמ טביירש ,ג״פת ןיא ,רעטעפש ראי 15 ןיא
 -טימ עמערא ןופ םולפוצ ןגעק ןענעראוואב תונקת עקיזאד יד ןופ ׳אי ןוא ׳י ןפארגאר
 יד ןיא זיולב ןעניפעג ךיז לאז גנוריפ יד זא ,ןרעכיזראפ וצ רעמ ךאנ ידכ .רעדילג

 יד רעבא ,׳בי ׳ט ,׳ו /ד ןפארגאראפ יד ןעמ טביירש ,רעוט־ללכ עכייר יד ןופ טנעה
 טריפ רעכלעוו /א ךארגאראפ רעד זיא ג״פת ראי ןופ תונקת יד ןופ עטסקיטכיוו
 ־לאוו יד שיטקאפ וצ טמענ ןוא םעטסיס־ענרוא־ייווצ ןופ סעיצאניכאמ־לאוו יד ךרודא
 םע ןכלעוו ןעמענראפ וצ טכער יד ןוא רעדילגטימ עכעלגעמראפ־טשינ יד ןופ טכער
 .דילגטימ ןטמעראראפ טציא ןוא ןכעלגעמראפ םענעזעוועג א ייב וליפא טמא זיא

 ןוא ׳דכ ןפארגאראפ יד ךיוא ןענייז תונקת עקיטציא יד ןיא שיטסירעטקאראכ
 -גוא ןייז לאז תורוד עקידרעטעפש יד ראפ קנעדנא רעד וליפא זא ,ןגראז עכלעוו ,׳אי

 .(8םישאר ןוא םיאבג עכייר יד ןופ לארטנאק רענעסאלשעגסוא רעד רעט

 ןא ןופ רעטקאראכ ןשיקלאפ־יטנא םעד ןטלאהרעד וצ ידכ זא ,ךיז טייטשראפ
 ןרעוו ךיוא ןענעק םאוו ,רעדילגטימ ףיוא ףוס לכ ךופ טריזאב עכלעוו ,עיצוטיטסניא
 ־טימ ענעדיישראפ ןעגיפעגסוא זומ ןעמ ,ןפארגאראפ זיולב קינייוו זיא ,טמעראראפ
 ־יטסניא רעד ןופ רעטקאראכ ןשיקלאפ־טשינ םעד ןטלאהנייא םאד ןרעכיז וצ ידכ ,ןעל

 .׳ג הנקת רעד ןופ העובש יד טרעלקעגוצ ןראוועג זיא םעד וצ ;עיצוט
 טאהעג טשינ ןבאה ז״מת ראי ןופ תונקת־עיצאזינאגראער יד זא ,זיא דנלאפפיוא
 ענעי ןיא ביוא .ןטייקכעלטקניפמוא־טלעג ןייק "םעה תלדמ" םיאבג יד ןפראוווצראפ
 ־ערפא ןכעלשדוח ןגעוו ,׳גי ךארגאראפ םעד ןפאש טימ זיולב ךיז ןענעגונגאב תונקת
 גנוריפנא רעד ייב ןייז ןופ קיטקארפ ןראי ךאנ ,ג״פת ראי ןיא ,טציא זיא ,ךיז ןענעכ
 ןוא רענעלק ןראוועג םינינע־טלעג ןיא יורטוצ רעד זיא ,"הרוצ ישנא" הרבח רעד דצמ
 ־ראפ וצ ידכ ,׳זכ ,׳גכ ,'טי ,'הי :ןפארגאראפ 4 שזא ןעמיטשאב תונקת עקיטציא יד

 .ןכיורבסימ ראפ ןטיה
 ךרוד ראי 40 ןופ ךשמ ןיא עיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג עשידיי א זיא יוזא
 ןרינימילע ןקידנעטשלופ םוצ ןעגנאגרעד "ןרעסעבסיוא" ןוא ןצנאגרעד ,ןריזינאגראער

 .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג םענופ שטנעמ־םקלאפ ןכעלגעמראפ־טשינ םעד

 יד ןופ טכיל ןיא טוטאטס םענופ גנולקיווטנא יד טכארטאב רימ ןבאה טציא זיב
 תונקת יד ךיז ןבאה יוזא יוו ןעז רימ ןלעוו טציא .ןעגנואיצאב עלאיצאס עכעלרעניא
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 שטשאמאו טקנפ

 תנוא םאד ןענאק ןטשטלוב םוצ .הרבח רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא טלגיפשעגפ$
 ןופ לאצ יד ןצענערגאב ט״סת ראי ןופ תונקת יד :ןטקאפ עקידנגלאפ יד ןרירטסוליא
 ןיא יוו ,(84) ח״פת ראי ןיא טוג יוזא רעבא ,ראי א םענייא זיב רעדילגטימ ןעמעננא
 ־רעד ךיז ןענעק םאוו ,רעדילגטימ עכייר ךס א ןעמונעגנא ןרעוו ,(צ6) ב״מרת ראי■
 15 ןייזפא ןכאנ ןפראוועגסיורא ןרעוו ןגעקאד .סעמוס ערעסערג ןלאצוצנייא ןביול■
 ןעמ ,עגאל־טיונ רעייז בילוצ ןטעב םאוו ,רעדילגטימ עטמעראראפ הרבח רעד ןיא ראי
 .(.ב.א6) ןעגנורעייטשאב עקילאמנייא עטלאצעגנייא םיוראפ ןופ יד ןרעקמוא ייז לאז

 .(ד6) םיאטח עלא טשיווראפ ןרעוו "הנוגה הנתמ ןתנ" א ראפ רעבא.
 ,"הפי הנמ" א ןלאצנייא ןכאנ לדוי ׳ר "רוספסהו דיגנ" רעד םיוא ךיז טדער יוזא
 םייב גנונעדרא ןא ןריפכרודא לאז ןעמ זא ,יאנתב ראנ דניק ןייז טביירשראפ רע זא:
 ־הרבח יד ךיז ןדייר שרעה יבצ אפור ןטימ ןגעקאד .(ב4) רעדניק ערעדנא ןעמעננא:
 ־אס יד פא ךיז טלגיפש יוזא .טכער־לאוו ןייק ןעננאלראפ טשינ לאז רע ,םיוא שיאבנ

 .טייקיטעט־הרבח רעד ןופ ןעמאר יד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ גנוריצנערעפיד עלאיצ

 ־יטעט עטגייווצראפ יד ןעז טשינ ןלאז רימ זא ,קיטכיר ןעוועג טשינ טלאוו םע
 ־טסבלעז עקיטכיוו א טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה עכלעוו ,הרבח רעד ןופ טייק
 ־עגרעטנוא ןרעוו זומ טרפב ,ןבעל ןשידיי םענופ ןעמאר יד ןיא עיצוטיטסניא-שןליה
 ןעז וצ זיא םע יוו .עקנארק ראפ ןגראז ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט ריא ,ןכארטש־
 ןכאוו םאד רעסיוא עבאגפיוא ןא ראפ טאהעג הרבח יד טאה ,ןלאירעטאמ־םקנפ יד ןופ
 טאהעג טאה יז ןכלעוו ,רעטקאד א טימ ייז ןגראזאב וצ ךיוא — עקנארק ןענידאב ןוא.
 עמערא יד ראפ עציטש־טלעג ןוא תואופר ןגעוו טגראזעג ךיוא טאה יז .תושר ריא ןיא
 רעד ףינא עקנארק יד ראפ םטכאמעגנייא־ןטכורפ ןטיירגוצ ןגעוו וליפא ןוא עקנארק

 .טייצ־רעטניוז
 ־עגרעביא רעטעפש הרבח יד טאה ,(צ1 ,ב5) ?!ארגאראפ ןופ ןעז וצ זיא םע יוו
 טאה הרבח יד .שדקה ןטימ גנוטייל יד :יוו ,הליהק רעד ןופ ןדנעגא עסיוועג ןעמוג

 .(ע8) הוקמ יד ןעמונעגרעביא ךיוא
 ־בעלגעמ עסיורג ןעמוקאב הרבח יד טאה ןבאגפיוא עקיזאד יד טימ תוכייש ןיא
 ןזיוועגסיורא יז טאה ,ןטנעמוקאד יד ןופ ןעעז רימ יוו .(9עםאק ריא ןליפוצנא ןטייק
 ־ביירשנייא ןופ תוסנכה יד טימ זיולב ךיז קידנגונגאב טשינ .ייברעד ןטייקיאעפ גונעג
 ־עסערג א טריברעוו ,קיטיונ ןעוועג זיא םע ןעוו ,יז טאה ,ןלאצפא־םדילגטימ ןוא טלעג
 טקוקעג טשינ .לאצפא ןקירעהעג םעד ןעמונעג ייברעד ןוא רעדילגטימ עכייר לאצ ער.
 ־הרובק ןסייר םייב .םעקרק םיוראפ ןופ טפיוקראפ יז טאה ,טאבראפ־תונקת םעד ףיוא
 ־עג ןוא םנגעמראפ עכעלגעוואבמוא ןופ שרוי רעד ןרעוו וצ ןזיוואב יז טאה טלעג

 .(ה.צ.ב7) ןטפעש•
 ןעעז רימ יוו .להק ןופ ראטידערק רעד ןראוועג הרבח יד זיא טייצ וצ טייצ ןופ

 .(8 עפורג) ןלאקאטארפ יד ןופ

 רימ יוו .להק וצ הרבח רעד ןופ גנואיצאב יד ןרעלקוצפיוא זדנוא טביילב םע
 ־גיא עקידנעטשסבלעז םלא ןעמוקעגפיוא אשידק־הרבח יד זיא ,ןזיוועגנא ןביוא ןבאה
 יז טאה רעטקאראכ ןכעלטפאשלעזעג םעד ןטלאהרעד ראפ זןמאק ריא ןיא .עיצוטיטס
 ןענייז םעד ןופ .הליהק יד ןופ ןצנעדנעט־גנוריזילארטנעצ יד ןגעק תונקת ןפאשעג
 ןעמוקאב ןלאז רעריפ־הליהק יד זא ,ןזאלרעד טשינ יוו — תונקת יד ןעננורדעגסיורא:
 ןייק ןייז טשינ ןאק בר־טאטש רעד זא ,הנקת יד ךיוא יוו ,הרבח רעד ןיא גנוריפנא יד

 .הרבח רעד ןופ םינינע יד ןיא ןשימ ךיז ןוא דילגטדב

 ־רעד עקידרעטעפש יד ןיא ןוא (1687) ז״מת ראי ןופ עיצאזינאגראער רעד ךאנ
 וצ טרעהעג רעריפ־הליהק ענעזעוועג רעדא ,רעריפ־הליהק יד ןבאה תונקת־־םגנוצנעג
 ־יפנא רעד זףיוא לאפאנאמ םעד ןעמוקאב טאה עכלעוו ,עטסאק רעטריגיליווירפ רעד
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 שטשאמאז ס ,? גפ

 ןפארגאראפ עקידרעטעפש יד זא ,ריפסיוא םעד ןכאמ ־צ זדנוא טגניווצ םאד ןוא .גנוד
 ינושימניירא רעד ןופ הרבח יד ןטלאהראפ וצ גנוטכיר רעד ןיא ןבירשעג ןענייז םאוו
 .םישאר ןוא םיאבג יד ןופ םעיציבמא עכעלנעזרעפ ןופ םיורא ןעגנירד ,הליהק רעד דצמ

 ןרילארטנאק ךיז ןיילא ןוא הרבח רעד ןיא רעשרעהניילא ןייז טלאוועג ןבאה עכלעוו
 ־אטארפ־לאוו ןיא לאמ עטשרע םאד רימ ןענעגעגאב תונובשח יאור ןופ טמא םעד)

 .(ה״צקת ראי ןופ לאק
 א ןיא ךיז טניפעג להק ןעוו ,ןטנעמאמ עסיוועג ןיא זיא ,ןעעז רימ יוו :רעמ ךאנ
 .עיצוטיטסניא־ןסאלק רעבעלרעדירב ריא ?,ליה וצ הרבח יד טמוק ,עגאל רערעווש
 ןגעק טסעטארפ סעד ןבאמ ליטש ףראד ןעמ ןעוו ,(ב8) ב״מקת ראי ןיא טעשעג םאד
 ןעוו ,(פ1) ה״פקת ראי ןיא ןוא ,(הבהדמה לוק תיבשהל) ריורש־רעייטש ןשהלהק

 .להק ןקידנייגרעטנוא־ןיוש םעד ןופ רובב םעד ןעוועטאר וצ ךיז טקיטיונ םע

 -ארקאטסירא יד ?!יוא ןיוש טרעה טרעדנוהראי ןט19 םענופ טפלעח רעד ןיא
 ־קנופ עקיטעטליווו זיא םע עכלעוו ןריפוצסיוא קיאעפ ןייז וצ אשידק־הרבח עשיט
 ־ידאב םייב ןטעברא לייט א ןריפוצםיוא וליפא ןוא עקנארק יד ןענידאב :יוו ,םעיצ

 ."הטמ יאשונו םירקבמ" הרבה עיינ יד טייטשטנא יוזא .םיתמ יד ןענ

 ־נעמאזוצ ןיא םקנפ םעד ןיא ךיז ןעניפעג עבלעוו ,ןלאקאטארפ עקינייוו יד ןופ
 רעטלא רעד ןופ גראז עקיצנייא יד זא ,ןעז וצ זיא ,"םירקבמ" הרבח רעד טימ גנאה
 רענענאטשטנא־יינ רעד ןופ גנולקיווטנא יד ןעוועמאה וצ ןעוועג זיא אשידק־הרבח
 עכלעוו ,תונקת טריפעגכרודא ןרעוו בר־טאטש םעד ןופ ףליהטימ רעד טימ .הרבח
 ןוא אשידק־הרבה רעטלא רעד ראפ ןטפנוקנייא יד רעביא לאפאנאמ םעד ןריטנאראג
 ־הרבח רעטלא רעד ןופ קיגנעהפא שימאנאקע ןייז וצ "םירקבמ" הרבח יד ןעגניווצ

 .אשידק
 עכלעוו ,ןטנעמאמ־רעגייטש־םנבעל עשיטסירעטקאראכ עגונ זיא םע לפיוו זןיוא
 ־אס 'ד יוו יוזא טקנופ ייז ןענייז ,סקנפ םעד ןופ ןטנעמוקאד יד ןיא פא ךיז ןעלגיפש
 גונעג זיא םע .רעשטשאמאז־שיפיצעפס ןייק טשינ תונקת יד ןופ ןטנעמאמ עלאיצ
 רעקסירב םעד ןופ תומיתח טימ ןעזראפ ןענייז ט״מת ןופ תונקת יד זא ,ןזייוווצנא
 יד רעטסומ א ראפ ןעמונענ ייז ןבאה רעכיז הארב ןופ לעשעה עישוהי ןופ ןוא בר
 רעבא ,טעטש עשידיי עטלא ערעייז ןופ ןעמראפ־עיצאזינאגרא עכעלטפאשלעזענ
 ־םנבעל ןכעלרעניא םעד ןופ עגארפ רעד ןיא ןריזילארענעג רימ זא ,טשינ טגאז םאד
 ןיא .ןאראפ ,ךעלריטאנ ,ןענייז ןסנאוינ .ןעגנואיצאב עלאיצאס יד ןופ רעדא ,רענייטש
 אזא רעדא ,עקנארק ראפ ןטכורפ ןריוורעסנאק ןגעוו הרבה יד טגראז שטשאמאז
 יד פא יקסוואיוק קסירב ןיא ךיז ןגאז הפגמ א ןלעטשוצפא הלוגס םלא יוו גהנמ
 ־ייזאב שטשאמאז ןיא ןגעקאד ,(10תואבג רעייז ןופ אשידק־הרבה רעד ןופ םיאבג

 .(ע2) טמא ןייז ןופ שמש םעד הרבח יד טקיט

 ןופ וורענ־טפיוה םעד ןעניפעגוצסיוא טימאב ךיז רימ ןבאה ריפניירא םעד ןיא
 פא ךיז טלגיפש סאוו ,ןבעל ןבעלטפאשלעזעג םענופ גנולקיווטנא רעבעלטבישעג רעד
 א ןיא ןדיי ייב עיצוטיטסניא רעקיטעטליווו רעבעלטפאשלעזעג א ןופ סקנפ א ןיא
 תוביס עסיוועג ךאנ ןעוועג ןענייז םע זא ,םיוא טשינ טסילש םאד .טאטש רעשיליופ
 עבאגפיוא יד םאוו ,הרבח רענעבעגעג רעד ןיא הנקת ענעי רעדא ,יד ןפאש םייב
 .םעיינ ןעגנערבניירא ןענעק ייז לפיוו ?!יוא ,ןעניפעגוצסיוא ןייז טעוו רעשראפ םענדפ

 תורעה

 :טעטש עקירנגלאפ יד ןופ רעייטשראפ ןבעגעגנא ;ענייז ;לאקאטארפ־לאוו יד ;יא (1

 ;דארגניראט ;ופ רעייטשראפ א :ה״צת
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 ;ץיזאבילדאמ ןופ רעייטשראפ א ט״צת
 ;וואשאמאט ןופ רעייטשראפ א :ג״קת

 תואשרהו תומכסה יפ לע טפירשוצ רעד טימ אלראט ןופ רעייטשראפ א :ו״קת
 ;וניתלהק יגיהנמ ■םישארה םיפולאה דובכ

 ;ץיווייר ןופ רעייטשראפ א :ג״כקת
 ;ןישערבעש ןופ רעייטשראפ א :ד״כקת

 ;אקנעבוד ןופ רעייטשראפ א :ה״כקת
 ;יקצעטסערב ןופ רעייטשראפ א :ג״לקת

 ;ווארעמענ ןופ רעייטשראפ א :מ״קת
 ;ןיברוט ןופ רעייטשראפ א :א״נקת
 ;ווופעזוי ןופ רעיייטשראפ א :ג״נקת

 ;אזלעב לילגד סנרפ לשיפ םירפא ןופ רעייטשראפ א :ד״סקת
 ;דארבינסארק ;ופ רעייטשראפ א :ט״סקת

 ןאי עכלעוו ,םעטסיס ןלאדאעפ ןיא ןעגנורעדנע יד ןגעמ ןריטנעירא וצ ךיז ירכ (2
 :סעדנגלאפ ןזייוווצנא יאדכ זיא ,ענזישטשיאמאז היוא טריפעגנייא טאה יקסיאמאז

 ־השורי ןר-ארועג ןבעגעג זיא עיצאנידרא רעשטשאמאז רעד ןופ םירעיופ קייט ןטסערג םער
 81. 8132110: 1_1 1¥3£1 1136 2) 016111 ]3113 23מ10]51016§0. 02. 11־03. ,ךרע רעי י? ־יוא טכעי

 ןביוהעגנא ןבאה עכלעוו ,ןליופ ןיא ןלאדאעפ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יקסיאמאז ןאי
 ־אב רעד ןגעוו) געט־םטעברא ,ענזישטשנאפ טאטשנא עטנער־טלעג ןופ םראפ יד ןריפנייא
 ,3 .ט ,"לאטיפאק״ :םקראמ לראק עז ,גנולקיווטנא רעשימאנאקע רעד ראפ ןופרעד גנוטייד

 .(1938 ,עווקסאמ ,"טאדזטילאפפאג" 696 ׳ז
 ןבעג וצ ךאר ,טכער עלאדאעפ ענייז קידנטלאהנייא ,ןענאטשראפ ךיוא רע טאה יוזא
 ךיוא ןיירא טארטאטש ןיא ןזאלוצוצ ןוא "טכער רעגרובעדגאמ" יד שטשאמאז טאטש רעד

 .ןקילאטאק ןייק טשינ
 ,טבער־רעגריב עלא ,1588 ראי ןופ עיגעליווירפ ןייז ראפ טעז ,שטשאמאז ןיא ןדיי עגונב

 .רעוועג ןגארט םאר וליפא
 ^11615311661 1711110\¥81<1 : £)21313111050 005ןנ0631023 ]3113 231110] $1016§0 1\111616123 1

 £16!:ת13113 1\׳. 101. 1572—1606. £1¥01¥ 1935 1. 811. 325, 369, 370.

 ילבפיוא ןשימאנאקע ןיא ןטייהיירפ יד ןופ ןיוש זיא ,םרעדנוהראי ןט17 ןופ דוס םוצ
 .ןבילבעג קינייוו ראג שטשאמאז טאטש רעד ןיא

 ־אז ןיא עיגעלאק־םירחוס עשיכירג י ו טאה ,ראי 1706 ןיא זא ,זיא זייוואב רעטסעב רעד
 :עז .טאטש יד טזאלראפ שטשאמ

 ]\4. 101. ?165210: 23111050 0166 1^31101€1'5]06־11611113115101. 23111050 1928. 511. 10־11.

 רעד ןעניד ןאק בושי רעשידיי םלא טלאמעד ןיוש שטשאמאז ןופ ןעזנא םעד ןגעמ' (3
 ־ארק ןפי!ו|א טארידנאק ןוא (ח״ב) סיקריס לאוי ׳ר ןופ לקינייא רעד ,ביל הירא ׳ר זא ,טקאפ
 ריע) ב״מת ראי ןיא שטשאמאז ןיא טמא־תונבר םעד טמענראפ ,תונבר רעקסירב ןוא רעוועק
 רעד ןוא ץינבאטס ,אנראמאק :יוו ,טעטש עבלעזא ןיא בר רעירפ ןיוש קידנעייז ,(199 ׳ז ,הלהת
 ןיא (הנשמה תבכרמ ןופ רבחמ) המלש ■ר ,לילגה דעו רעדארב ןפיוא רעיימשראפ רעשטשאמאז

 .לילגהו שטשאמאז ק״קד ללוכה בר רעטנוא ךיז טביירש ג״כקת ראי

 וצ טכער יד ןבאה וצ םינבר יד ייב טימאב ךיז ןבאה תושידקרהרבח יד ןופ רעריפ יד (4
 העד הרוי ם״רשרהמ ת״וש) .להק יוו טקנופ ,רענגעק ערעייז ןגעק ןפאוו־םרח םעה ןצונאב

 .(׳ק הלאש
 5) "81011:0110 020213£102מץ 1\1'610'8'.\\'3 ?015101600". ,?סמב X^\ז. \¥־\\73, 1895.

 1¥0ן>ז05) 1510111, זי1. 7, 511. 15.

 ,ץריה יבצ לאומש ׳ר זיא ט״סת ןופ תונקת־גנורעסעבסיוא יד ןופ רבחמ־טפיוה רעד (6
 רעשטשאמאז ןקיטלאמעד ןופ רעטאפ ןוא ביל הירא ׳ר ןטנאמרעדנביוא :ופ ןוז ,בר רעקסירב

 .ןמחנ ׳ר בר
 ןטנאמרעד ןופ רעדורב ןוא ביל הירא 'ר ןטנאמרעדנביוא ןופ ןוז ,דוד ׳ר רבחמ־טפיוה (7

 .עריה יבצ לאומש
 .(ןראינעס) עכעלטע ןופ טאר רעד — םישאר ;וא ,גנוטלאווראפ יד ןענייז םיאבג (8
 טאהעג רקיע רעד ןוא טלאהניא ןכעלטפאשלעזעג םעד ןריווועגנא טאה הרבה יד רעטייוו םאוו
 ןופ גנוטייל יד טריזינאגראער ךמא יז טאה ,ןבעל ןשידיי םעניא עיציזאפ־טכאמ יד ןעניז ןיא
 ןעוועג ןענייז להק ןיא יוו יוזא .גנוטייל־להק רעד וצ עלעלאראפ א ,גנוטכיר א ןיא ,הרבח רעד
 ־עטשאב םאד .םעטםיס ןבלעז םער ןפאשעג ךיז ייב ךיוא הרבח יד טאה ,םיבוט ןוא םישאר
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 (,לי) רארגאראפ ןוא (א1) תונקת יד ןופ ט״י ףארגאראפ םעד ןסכארטאב רימ ןעוו ,ךיז טקיט
 .(צ1) תונקת יד ןופ

 ןיא ליפשייב םוצ .םישאר ךיוא םיאבג רעסיוא טלייוועג ןבאה תושירק־הרבח עלא טשינ
 עקארק השודק הרובחל תוחילס רדס) םיחיגשמ ןוא םיאבג טלייוועג !ראוועג ןענייז עקארק
 אשידק הרבחר סקנפ) ,םיאבג זיולב וואקטיוו ןיא .(26 'ז השירק הרובחל תונקתה ,1810

 .(א״היי

 1296 לוש רעשיטאטש דער ןופ טנאמער ןפיוא השירק־הרבח יד טיג ו״מקת ראי ןיא (9
 •ער םעד ןופ גנונעכערפא םעד טריפ השידקרדרבח יד ,ןדליג 457 זיולב טיג להק ןעוו ,ןדליג
 ־הרבחה ת־בוקמ זלה הבדנה תרקי תגיפ יכ תויהלו) ןבעגעג ןטסרעמ םוצ טאה יז לייוו .טנאמ

 .(הרבחה סקנפב זלה ןובשחה ונתרה תאזל םידסח ילמוג השירק

 .93 ׳ז תורבח ןופ םיסקנפ :רעטניוו .ש ,1—2 'רנ ,13 דנאב ,1938 ,רעטעלב־א״וויי (10

 1 עפורג

 ת ונקת
 (1687)ז״מת ראי

 (6—3 ז ״ז)

* 

 ."ותילכתו םדאה תודלות רפס הז" רעטרעוו יד םימ ןא ךיז טבייה סקנפ רעד
 רבוק ןוא ןטיילגאב ,"םילוה רוקיב" הווצמ רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןדיירמורא םעד ךאנ
 ןסאלשאב ענעבירשעגרעטנוא יד ןבאה םעד בילוצ :רעטייוו ךיז טגאז ,םיתמ יד ןייז
 ןטנוא יד ןופ םיטרפ יד ןטיהוצפא ןוא רעירפ יוו רעמ ךאנ הרבה יד ןקראטשראפ וצ

 .תונקת עטנכייצראפ

 :ןטפקעט

 ינש ןתיל השודקה וז הרובחה ינבמ דהא לכ ביוחמש :הקדצה דומע (א הנקת
 קר הלטבתנ בורקמ הזו ,שדוה לכב תובגל הגהנה התייהו ושדחב שדוח ידמ םילודג
 דעומה לוחב ונייהד ,תחא םעפב םישדח השש דעב דחא לכ ןתי הנש יצח לכ תולככ
 אלש ימו קלסל רופכ־םוי ברע ונייהד ,תוכוסד דעומה לוחבו הרירבה םדוק חספ לש
 רובעי אלו םינפ לכ לע ונייהד תוכוסד דעומה לוהב םילשי רופכ־םוי ברעב קלסי
 ברעב תסנכה תיבב רופיכ םוי רנה תא ול דימעהלמ בכעל יאבגה דיב תושרו .ביתכ
 ןמ ותוחדל תושר ףאו .ל״נכ קלסיש דע יפלקל חנוי אל הספ דעומה לוחב ןכו רופיכ םוי
 שרדמה תיבב תאז זירכהל חינהל ביוחמ שדוח סנרפה יאבגהו ,םלשי אל םא הרבהה
 הרובחה ינב לכ ועדי ןעמל חספ לש דעומה לוהד ןושאר בדט־םויב יפלקה תיישע םדוק

 .םהיתוחתמאב םפסכ רורצ םע םא יכ תונקיר םידיב הפיסאהל ואובי .אלש
 ןה םילוח רקבל ומויב םוי ידמ ךליל םיביוחמ םיאבגה םיפולאה :םילוח רוקיב (ב
 רבד לכב דאמ חיגשהלו להקה לש שדקה תיבב ןה ןלציל אנמחר רישעל ןה ינעל
 .םתעד דמוא יפל הרבחה ךותמ םישנא םהילא ףרצל םהל תושרו ,הלוחל ךירצה
 לצא בשיש םהלש *שמשה לע םוקיו רמוא ורזגי השלוחה רבגתמש םהיניע תוארכו
 םג תינלוח השאל ןכו ,שמשהל יאנפ היהי אל םא רחא שיא הזיא ורכשי וא הלוחה
 אוה ינע שיא םאו .ולצא בשויהל וסיכמ אוה םלשי אוהה ילוחה דומא שיא םאו ,ןכ
 םיפולאה םיבייחמ ןנימ רב ססוגה לצאו ,םהיניע תואר יפל ורובעב םיאבגה ומלשי

 .המשנ תאיצי תעשב דומעל םתצקמ וא םלוכ םמצעב
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 תוקסעתה לכ שארב םיאבגה םיפולאה ויהי ןנימ רב ןמדזישכ :הוצמ תמ (ג
 רבקה תריפחב קסעתהל וליחתי ךכ רחאו ,הרובק םוקמ דעב ןוכשמ הקי הלחת ונייהד
 יתלב תמה יכרצב קסעתהל ולגרו ודי םירהל יאשר הרבחה ךותמ וליפא םדא םוש ןיאו
 ביוחמ הרבחה ךותב אוהש ימ לכ ,םעה לכ ודמעי םחתפבו ,םיאבגה תושרו תעידי
 תאמוט ינפמ קסעתהל ןילוכי ןניאש הרבחבש םינהכה יפ לע ךאו קסעתהל אבל
 לרוג וניאר הער רשאכו ,ותדובע יפכ שיא ןוראה תכאלמב קסעתהל ןילוכי תמה
 ,הרהטל ןה ,הריפחל ןה תמה יכרצב קסעתהל םיאב הרבחה ינב ןיאש תולשרתהה
 החפשממ םינש* ריעמ דחאו .ויקסעל וכרדל הנופו וריבה לע ךמוס דחא לכש תמהמ
 םניא רשא תעד ילק םע יריעצ ידי לע זא .דוצמה תישענו קחדה תעשב זא אצמנה
 יראשו םייחה תיב לע תולק ןינהמו ,םהילע תויוזב תוצמהו םיתמה דובכ רומשל םיעדוי
 ,עשרה המש טפשמה םוקמב השעמ וניאר רשאכ ,הזמ םיפעתסמה םינגוה יתלב םירבד
 .רתוי ךיראהל םוקמ ןיאו יבכשדו ייחד ארקיב םילזלזמו הז םע הז םיבירמו םיטטוקתמו
 הרובחה ינב וברתנש תמחמ איה תחא הלא לכ םימרוגה תוביס יתש וניאר ונאצמו
 םירענו םיכר םיאבגהש תמהמ תינש ,םילשרתמ םלוכ ךכ ךותמו וריבח לע ךמוס דחאו
 ¬ה הביסהו ,העש ךרוצל אתלמ רדגמל םתוא שונעל תוירבה לע תלטומ םתמיא ןיאו
 ול שיש ימ וז הרבחב יאבגל תונמל אלש .רתיהש המודקה הנקתה איה הזל האיבמ
 הלעש ימ םעה תולד רתימ םהיתחת םיאבו םינגוהמ םישנא םיחדנ אליממו תונמתה
 יאבגל השוע לגוסמ וניאו לאמשל ןימי ןיב עדוי וניאש ךא ררוב תויהל לרוגה וילע
 וילע ארקי קר ,ארהוי םשל דובכהו םשה תא לוטיל קר ולש בורק הזיא וא ומצע תא
 ריסהלו תועמה ןקתל התע ונאב ןכב .וויג רחא לכה ךילשמ ךכ רחאו יאבגה םש
 ונמכסה ,םולשו םח ןוע לושכמלו הקופל ונל תאז דוע היהת ולש תאזה הלשכמה
 ןעמל השידק הרבחהב רחא יונימ ול שיש ימ ךא וז הרבחב יאבגל ררבל יאשרש
 תא שונעל המר םעורזו םהידי רשאו ׳ה יארי תמא ישנא הרוצ לש םדא ינב וררבי
 םיתמה דובכב םילזלזמש תעדה ילק תא וא ,וז הוצמ לש הגהנה תטישמ אצויה לכ
 הז ןיעב הקולח אהתש ונמכסה ל״נכ הרובחה ינב ולשרתי אלש ידכו .םתוקסעתהב
 םיפולאה ושעיש לרוגה יפ לע תורומשמ העבראל הרבחה ינב לכ וקלחיש ונייהד
 המישרה ולצא קיזחי דחא לכו הנשב הנש ידמ חספה גח לכ רחא ןמאנה םע םיאבגה
 םישנא לע חיגשי ושדחב יאבגהו דחוימ רטסיר לע ולרוגב ולע רשא םישנאה ןמ
 השלש ךות ישדולמהו .שדוח ותואב .אובת אלש הרצ לכ לע קסעתהל ביוחמש וקלחבש
 ורזגי רשא לכל יאבגו יאבג■ לכ םע תרשלו דובעלו שמשלו קסעתהל םיביוחמ םינש
 היהתש יתמ רידת קסעתהל םיביוחמ םישדאלטה ויהי תמה יכרצב ןכש לכמו םהילע
 ¬עיש ימו ,םינש השלשה לכ ושדוחב שדוח ידמ םולשו םח ןנמ רב תמ וא הלוח הזיא
 ושדחב יאבגה ול השעי ותרמשמב תוקסעתהל אובי אלו סנוא םוש ילב דיזמב רוב
 יראשו סונא וא ותייחמב דואמ דורט היהיש םאבו ,ושפנ תואכ תושיגנו תויפכה לכ
 קסעתיש רחא שיא ומוקמב רוכשל ידכ םלשל םינפ לכ לע ביוחמ ,םדא יגב תודרט
 תומיב םילודג העשתו ,המחה תומיב םילודג השש ונייהד רבק תריפחב ומוקמב
 םילודג השלש קר ןתיל םיכירצ םניא ריעב זא םניאש םישנא םתוא ןכא .ךרוחה
 תא זרזל םיזרוזמ םיאבגה םיפולאה ויהי הז לעו ,ולש שדוחב קסעתי אלש םעפ לכב
 ללכב םיאבגה םיפולאהלו ,ןנוקתכ םישענ תוצמה היהתש םלרוגב םילועה םירחא
 ןוכשמ הקיל הכ ץימא ךקות לכו תושרה הנותנ ודבל ושדוחב שדוחה סנרפל ךאו
 הטטק שיא הזיא םולשו םח ליגרישכ רמוחו לקו ןכש לב .הלאש םוש ילב לשרתמה ןמ
 םלוכ השודקה הרבחה תביסמב ןכש לכמו תומוקמ ראשב וא םייחה תיב לע הבירמו
 קסוע הזיא לע וא הרובחה ינבמ דחא לע ויפמ הנוגמ רבד איצויש וא ,םתצקמ וא
 אטחש םוקמב ךכית םנוצרכ ותוא שונעל העוצרו לקמ םהל ירה וז הרבחל עגונה
 טפשמ ןילת בוחרב אלו ותחפשמל וא ול םינפ תואישנ םוש ילב אוהה לעילב שיאה
 םהיפמ אצי רשא לכ ךכית ותוא םייקישו דימו ךכית ןיד קספ וילא וצירחי קר הזכ
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 .ושפנ תורצמ רומשי ונושלו ויפ יחתפ רומשל תדב ץראה ימע לב ועדי ןעמל
 דעבו הרובק םוקמ דעב ךירעהל םיאבגה םיפולאה דיב תושרה :הרובק תועמ (ד
 שיא היה תמה םאו ,םתעד דמוא יפכ תמה ןורא יכרצל םינתונ המה רשא םישרק
 יגיהנמ יראמ• וא שדוחה סנרפה תא םהילא ךרצל םתעדבו םייוסמ רישעו דומא

 .םדיב תושרה להקה
 חילשה השעי .אל תומשנ ןיריכזמשב רופכ םויב וא די תנתמ ןירוקשכ םילגרב (ה
 ןתישכ םא יכ םדא לכ ראש ןה הרבחה ינבמ אוהש ןה םדא םושל םימחר אלמ לא רוביצ
 םדא ינב יראשל הרבחה ישנא ןיב קוליח שי ודעב ןימולשתה ןינעב ךא ,הלחת ןוכשמ
 .םילודג ׳וט ןתיל ביוחמ םדא לכ ראשו םימחר אלמ לא דעב םילודג ׳ז ןתי הרבח שיא
 תא רשפל הלחת םיביוחמ ,םלבא תעשב םילבאה םישועש םימחר אלמ לא (ו

 אלמ לא םוש רוביצ חילשה השעי אל ל״נכ רשפתיש םרטו םיאבגה םיפולאה םע םמצע
 .םימחר

 הרבהל םינפ לכ לע םילודג ׳ג בדני םילגרבו םיארונ םימיב הרות רפסל הלועה (ז
 הילשה .ל״נכ הרות רפסל הלעש םעפ לכ דעב ןתיל בייח הז לכ םע בדני .אלש ךאו וז
 .םיארונ םימיו לגר לכב הרבחה לכ םע םיאבגה םיפולאהל ךריבש ימ השעי רוביצ
 םישנא דוע םהילע ופרציו םיאבגה םיפולאה ופסאתי חספו תוכוס לש דעומה לוח לכב

 .וז השודק הרבהב ןוקית ךירצה רבד לכב חקפלו ןיעל וז הרבחד
 גוהנכ אקתפ יפ לע םיאבגה תרירב ושעי חספ לש דעומה לוחד ינש םויב (ח
 לכו יפלקל ותוא וחיני אל איהה הפיסאל אובי אלש ימו הלוכ הרבחה לכ תפיםאבו
 השלשב ישדאלמה ןבו .ליעל רכזנכ יפלקל אבי אל םישדח השש דעב קלסי אלש ימ
 רדסו ,םיאבג תויהל ישדאלמה םיאשר ויהי אל םג ,יפלקל ואובי אל םינושארה םינש
 הברוק ילוספו ,םיררוב השמח יפלקה ןמ איצוהל גוהנכ .אקתפ יפ לע היהי וז הרירבה
 ,םיאבג העברא ושעי םירשכה םיררוב ןתואו ,להקה תרירבב ומכ הז םע הז םילוספ

 .ךיקלאמ תאריו וב רמאנ בלל רוסמה רבדו םימש םשל םתעד ווחיש הרהזאבו
 היה אלו השידק הרבההב יונימ םוש םלועמ ול היה אלש םיררובהמ הזיא (ט
 ם״ררוב השמחה ךותמ דחא אל םא ,יאבגל ותושעל ןיאשר ןניא וז הרבחב יאבג ןיידע

 .דחאמ רתוי אלו ,ל״נכ וררבל ןיאשר
 ד-טת תחורא ול ןתי גוהנכ ותבשב תבש ידמ ול םינתונש שמשהל תוריכש (י
 ונתי עובש עצמאב םילח םה םא םיארונ םימיו םיבוט םימיבו עובשב עובש ידימ
 עיגמ וניא תבשב לח םיארונ םימיו בוט םוי לש ׳א םוי םא ךא עובש ותואב לפכ ול

 .לפכ ול
 םיבר ןה דיחי ןה םלועב םדא םושל הקדצ תועמ תוולהל םיאבגה הכב ןיא (אי
 םיאשר םניא הז לכ םע ,דאמ חוטבו לודג רישעו דומא רתויהל וליפאו ריחמב וליפא

 .ללכו ללכ םדא םושל תוולהל
 ץראה ימעמ םיבר רשא ןוע לושכמלו הקופל ונל תאז דוע אהת אלש ידכ (בי
 רשא ,םלוע לש ומורב םידמועה ׳ה תוצמב םילזלזמש םירעונמה םירוענה ינבו
 ¬ארה לע םיהותכ םישענו השודקה הרבחב טועבל םתונחצו םתעוש לעתו םצפקתהב
 ךותב דוע תויהל םיצור םניאש אלמ הפב םירמואו הרבחה ךותל וסנכנ רשא םינוש
 בורמש םתונזגר אלא םדיב התלע אלש םגהו ,םהילע תויוזב תוצמה אצמנו הרבהה
 העשרו המשאו אטח הב שיש םהיפ לבהב םהילבהב םיסעכתמ םה םסעכו םחיש
 םבל ךעזי םזגור חנ רשאכ ךוס לכ ךוסו ׳ה תקדצב ואובי לא םנוע לע ןוע תררוגו
 ,םהילע לטומו םהיפמ אצי רבכש השקה רובידה לע םיטרהתמו םתושרב םניאש
 םקעי רשא שיא הזיא אצמי אצמה םאבש תרמשמל רמשמ תושעל ונמכסה ןכב
 ךא הנקת ול ןיא בושו הרבחה תקזח ונממ דבא ,הזכ רוביד הזיא ערהל אטבל ויתפש
 הרבחה ןמ אקוד החדנ היהי קר םילגרו םידי טושיפב ןנחלו שקבל והיפ רפעב ןתי םא
 רילאט ינש הליחמ ילב םנק ןתי םגו ,לודגכ ןטקכ היהיש ימ ׳יהי השודקה

— 114 — 



 שטשאזנאז סקנפ

 לעו ,הרבחה ךותל בייח אוהש בייח ראשנה ןימולשתמ ותוא רוטפי אל הזו ,םינישי
 לחבי .אלש רהזנ תויהל הלחלחו חתר אלמי שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ הז ידי
 םיאבגה יניע תואר יפ לעש םאבו ,ןוגה וניאש רבד איצוהל רהמי לא ובלו ויפ לע
 יזא ,ירמגל הרבחה ןמ החדנ תויהל יאדכ .אוהה שיאה היהי אל ,הרבחה לכ תפיסאבו
 ךותל םנכנ םויב וב וליאכ ישדאלמה ןידכ וניד אהיש ונוע רפוכי תאזב םינפ לכ לע
 ךשמ יאבגל הנמנ אהי אלשו יפלקל אובי אלש ןינעל ןה תוקסעתה ןינעל ןה הרבחה

 .בטימב ל״נה סנקה דבלמ וילע םירמאנה םירבד יטרפ יראש לבו םינש השלש

 הרבחד םירחאה םיאבגה תא ךוסאל ביוחמ וצקה תולככ שדח סנרפ לכ (גי
 עיגיש המ לכו ותוסנרפ שדחב ול ויהש תוסנכהו 'תואצוהה קדצ ןובשח ומע ושעיש וז
 רפוסה די בתכב טיווק ךכית ול ןתיל המה םיביוחמ ,ןובשח יפ לע אוהה יאבגל
 ןובשחב הטורפ םוש ונממ לבוקי אל הזכ טיווק ול ויהי אלש ימ לכו .וילע ומתחיו

 .ללכו ללכ
 שודק םוקממו םירובק םיקידצ הנהו שמשה תחת וניאר הלוח הער שי (די
 םהל ריאשה ילבמ םירירע םמלוע תיבל םיכלוה םחנתמו םחנמ םהל ןיאו וכלהי
 רב תוליבאל םימי העבש ךות גהנמכ הרשעב םש ללפתהל ןינמ עובקל קסעתיש ימ
 בויחהו ל״נכ תמ לש םימי תעבש לכ ןינמב ללפתהל הרובחה ינב םיביוחמ ןבב .ןנימ

 .ותחתמאב רשא םישנאה םע םשל ךליל שדח ותואד יאבגה לע רתויב לטומ

 תושרה ץראה לע לטומ תמהש דועב הרובק תועמ דעב ןוכשמ הקיל ןינעב (וט
 ריע יבוט ׳זה ןיאו .דבל םהיניע תואר יפל ךירעהל םיאבגה םיפולאה דיב הכהו
 םנק לע ןוכשמ הקיל ןכו ,םוקי ןכ וכירעי רשאכ קר עורגל וא ףסוהל קקדזהל םיאשר

 רדעהל םיעגונה ןכש לכמו וז השודק הרבחה ללכ לע הרס רבדל הפ הצפיש ימ לכמ
 .ןפוא םושב קקדזהל ריע יבוט ׳זהל ןיא הרבחה ךותב וניאש ימ ךא םיאבגה דובכ

 .(סקנפ םעד ןיא ןבירשראפ טשינ זיא ׳זט הנקת)
 םוש שדחל יאשר היהיש ימ היהי םדא םוש ןיאש אוה ןוכנ ןוגה ןוקית (זי
 הזב אצויכו םירסנב רבקה תא רודגל וא הבצמ דמעהל ונייהד ןימלע תיב לע רבד
 השלש ןמ תוחפ אל הקדצה ךותל ןתיל ביוחמו ,וז הרבחד םיאבגה תושר יתלב
 םישנאלו ,הבצמ תדמעה דעב ןשי רילאט ןמ תוחפ אלו ,רבק הזיא רודגל חינישכ בהז
 ןמ לודגו רילאט בהז קר ןתיל ךירצ וניאש הז ןודנב אלוק היהי הרבחה ךותב רשא

 .ל״נכ םיאבגה תעידיב.אקוד היהיו ,הבצמ תדמעה ןמ םיבוהז העבראו ,רדגה

 ליע הרובח ינבמ דחא םוש אוביש אל קלח ונחנה דומעת ךופ דע ןאכמ (הי
 רשא ,םירבח יטרפ הזיא דוע בותכל רדגתהל םוקמ ונהנה םא יכ .ןאכב םותחה
 הרבחה םכסומ יפ לע העש ךרוצל ׳יהיש הנקת הזיא ןקתל ךליאו ןאכמ ךרטצנ

 .המילש הפיסאב השודק
 לש ןמזהו תעה יפל ןוכנ ןוקית שדחתנ האלמ הפיסאה םכסומ יפ לע םויהכ (טי
 הרבחה ישנא ךותמ םישאר ינש וררבי חספ לש דעומה לוח לכב םיררובהש וישכע
 ופסאתי רשא תופיסא לכלו םייוצו תורימאהו תורבדה לכל םיכייש היהי דשא וז

 םתוא וארקי איהה הרבחהל ךייש היהיש ןטקו לודג רבד לכל םיאבגה םיפולאה
 תוסנרפ אלא ,וז הרבחד תואבגה יונימל וז הרבחה שארה יונמ ןיב ןיאו ,םהילא ןכ םג
 היהי אל םישארהלו ,םרדסכ ושדחב דהא לכ םיסנרפ ויהי םיאבגה ונייהד ,דבלב
 ־רפל קר םיאבגה ומכ םלועבש רבד לכל םיכייש היהי הז תלוזו ,ללכ תוסנרפ םוש
 .םהינפב היהי ןהלש תונובשחהו ,םישארה םיכייש ויהי אל תוסנכהלו תואצוהלו תוסנ

 הזיא הצרי םאבש השעמל הכלה ונרכזנו השעמ וניאר תרחא דועו תאז (כ
 םיאבגהו םישארה םיביוחמ הרובק םוקמ הזיא וייחב ומצעל תונקל השא וא שיא
 לעו הרבחה ךותמ םימייוסמ םיבושח םישנא העברא דוע םהילא ררבל הרבחה לש

 .רבדה םוקי םלוכ לש תועד בור יכ
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 האילמ הפיסאה םכסומב ליעל בתכנש המ ,תועט ידיל האיבמ תוריהמ (אכ
 תועטב ןטקו לודג רבדל םיכייש ויהיש םישאר ינש דוע ררבל ףיסוהל השדח הנקת
 קר םיכייש םישאר ינשה ויהיש הפיסא תעשב בותכל רמאנ שוריפב רשאב ,בתכנ
 הקיל וא ,הזב ,אצויכ םירבד ראשו וייחב הרובק םוקמ רוכמל ונייהד ,לודג רבדל
 ארקנה הזב אצויכו הלעמלו ׳בהז השמחו םיעברא ןמ ונייהד לודג ךס לע ןוכשמ
 םתכלהכ םידימת םיליגרה םירבד יראשו הטמלו םיבוהז ה״מ ןמ םנמא ,לודג רבד
 םיאבגה םיפולאה םא יכ ,ללכ תוכייש םוש םישארהל ןיא ,אובת אלש הרצ לכ לע

 .ןפוא םושב הזב םחכ עורגל הלילהו םדקמ םגהנמכ ןהיתוכלה לכב וגהנתי םדבל
 ירבד .האלמ הפיסאב ונתאמ ואצי םימדוקה םיפדב םיראובמה תונקתה לכ

 .ק״פל ןדע רפוכי תמאבו דסחב הכונחב הטמ ימותהה
 לכה דסיתנ וניפ לאו וז הרבחו הקדצב םיאבג ונייה ונחנא רשא תעב השענה

 .ל״נה םויב השודק הרובחה לכ םכסומב זפ ינדא לא
 .ל״ז ןנחלא ר״רוהמ דיסחה א״אל ןב ןיריה ילתפנ םאנ

 (11 (1709) ט״םת ראי

 (24 — 23 ז״ז)

6 

 ¬ארה םימי ןמזו תע יפל ודמעוהש םימדוקה תונקת ןכב תווש םיתעה לכ אל
 איצומו וזב סינכמ ךיפשמו גופס ןמזו תע יפל המיאהו הלאמ םיבוט היהש םינוש
 רומאה לכמ ןהיתודוסי וטומי לבו ןיזיזי לבל תונקת ושדחתנ אנדיאהד רודה יפל וזב
 ףוריצבו םידסח תלומגד השודקה הרבחה לכמ תונקת ילעבל םירחבנה י״פע הטמל

 .םויב השענ איהה הרבחל ןיכיישה יראשו הרבחהד םיאבגהו ןישארה
 לכמ םירחבנה יפ לע (ראלק טינ זיא עטאד יד) םויב ושענה תמודקה תונקתה (א
 אתביתמ שירו ןיד תיב בא ו״רנ ץריה יבצ לאומש• ןואגה ה״ומ דובכ ףוריצב הרבחה
 םוקמב ורחבי םיררובה הנשו הנש לכב ןה ולאו .םלועב ןינעו ןפוא לכב ומוקי קסירב
 ¬ארו םיאבגה ןידכ ונידו םישארה ןמ וא םיאבגה ןמ רסחנה םוקמב ויהיש דחא שיא

 .גולפ אלב הברוק לוסיפה ןודנב םיש

 םינש וילע ורבעש םינפ לכ לע םא יכ איהה הרבההל שאר ונמי אל םיררובה (ב
 יאבג וא ריע יבוט ׳זמ וא הרבחה ךות יאבג היה רבבו ןיאושינ רחא םינש רשע

 .םתלוז אלו ,ןייד וא הלודג הקדצ

 טימ ז״מת ראי ןופ תונקת יד ןופ הנקת יד זייוולייט טרזחרעביא הנקת יד) (ג
 ךות םישדח םיאבג ינש תונמל םיררובה םיאשר םניאו :טגאז רעכלעוו ,באגוצ םעד
 אלו תונמל םהכב דהא יאבג תא םא יכ .אוהה הרבהב םיאבג םלועמ ויה אלש הרבחה

 .(תחא םעפב םינש

 רתוי אלו הנש לכב דחא שיא קר הרבחהל לבקל םיאשר םניא השודק הרבחה (ד
 העברא ותניתנ הלעי םינפ ןכ לעו ןושארהו ;יאבגה אוהה שיא תלבקל םיכייש ויהיו

 .גוהנכ םילודג ׳ז דבלמ ןמוזמב ןינשי רילאט

 הבריש ףא ויהיש ימ ויהי םייהב הרובק םוקמ םדא םושל רוכמל רומג רוסיא (ה
 .םלועב ןינע םושב אל הצרי אלו עמשי אל ;תמו רהומ

 ¬ונ םימי יד ןיא תוילע ןלייטוצרעדגאנופ םיאבג יד טכער סאד טיג הנקת יד) (ו
 .(שרדמה תיב ןטייווצ םעד ןיא םיאר
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 םוקמבהו יאבגהו ןושארה םה ימ סקנפב ־!ןכית בתכוי הנש הנש לכב םיונמה (ז
 .ורבעי אלו

 ותלבק רחא םיפוצר םינש השש וילע ורבע םא יכ יאבגל ונמי אל םיררובה (ה
 םדוק לבקתנש ףאו םינש השש ותנותח םוימ היהיש רמ.אל ךירצ ןיאו הרבחה ךותל
 ויהי הרבחה לש םיסקנפהו םיבתכה לכ .הנותחה םדוקמ םינשה ובשחתי אל הנותחה
 ויהת הביתהו יאבגה דיב חתפמהו שארה לצא דימעת הביתהו הביתה ךות םיחנומ
 .שדחה יאבג לצא הלילח רזוחב ויהי חתפמהו םינבא לש הפיכ ןוגכ רמתשמה םוקמב
 םימדוק תונקת קזחלו חכ יופיל ףסותינ םג םכותבו ל״נה םויב ושענ ל״נה תונקתה

 .וללה תונקת הטמ םירכזנה םהילע ףסותינ דוע הזה םויהכו ל״נה

 לע ךליש לרוגה וילע הלעש ימ לכ קזחל (!) ושיגרה רשא המודק הנקתה (ט
 העשתו ץיקה ימיב םילודג השש הניתנ ןתיל ביוחמ ומצעב ךלי אלש םאבו ןימלע תיב
 רבדב דוע ונלקה ןכבו אלוק ידיל אביש ארמוח איהש וניארו ףרוחה ימיב םילודג
 הצרי אלש ימ לכש ,סיכהמ תלזא הטורפהש וללה םינמזב הלאכ ודמעיש יאולהו הזה
 םיוש ףרוחו ץיקה ימיב םילודג השלש ןתיל ביוחמ וילע הלעי לרוגהשכ ומצעב ךליל
 יזא ףכית קלסי אלש םאבו תופי םינפב בוטה ונוצרמ ןתישכ הקווד .הזו וז הניתנל

 סנרפ לכל בשחי תאזו םילודג רשע םינש לע ןוכשמ ונממ הקיל שדח יאבגה ביוחמ
 .ולש הסנכהב ןמוזמ דעב ושדחב שדחה

 םאבו .םוי םישלש ןמ רתוי חוני אל הרובק תועמ דעב ןתוי רשא ןוכשמה (י
 םושל חינהל ןיאבגה ןיביוחמ יזא םהמע רשפתי אלש רבד־לעבה דצמ העינמה ויהתש
 ¬ירעי רשא הכרעה יפ לע םרכומלו רבד־לעבהב תורתהלו תונכשמה ןיד־תיב תמושב

 .הטמ רכזנה הנקתה י״פע ותוא וכ

 םדבל תונכשמ הקיל יאבגה דיב תוש והש תונשי תונקתב רכזנה ןודינב (אי
 םלועהש םיברה וניתנוועבש םויהכו בהז םיעבראו השמח דע םישארהל ףוריצ אלב
 ןיאבגה תכב ןיאש הזה רבדב ונלקה הנחמה ינפ לע חוטש לדה תבכשו וירוחאל רזוח
 הלעמלו בוהז םישלשמו ,בוהז םישלש דע םא יכ םישארה ףוריצ אלב םדבל הקיל
 ¬ארה םג ףרצל ינא הצור רמאי דחא יאבג םא תאז םג ףאו ,םישארה םג ףרצל ןיביוחמ
 הז ףוריצ לע ומיכסי אל ןיאבגה וליפא יזא בהז םישלש ןמ רתוי הקיל יתעד יכ םיש

 םיאשר םניא זא ל״נכ םישארה ופרצמשכו ןישארה ףרצלו אוהה יאבגה עומשל ןיביוחמ
 תא ףרצל םיביח הלעמו בהז םיששמו ,םישארה יתלב רבד־לעבה םע רשפל םיאבגה

 .ל״נה םישארה ןידכ ונידו ,אנדיאהד וניתלהקד ו״רנ ברה דובכ
 ןישרויה וצריו ל״נה הרבחה ינבמ דחא דמעי םא אובת אלש הרצ לכ לע (בי
 הכב ןיא ללכ ףסכ הוש אלו ןמוזמ בהז םישש ןיאבגה דיל אקוד ןינמוזמב ףכית ןתיל
 הניתנב קר תחא הטורפ לע וליפא ןוכשמ םוש ונממ הקיל ל״נה םישארהו ןיאבגה
 הקיל ומכסי דחאכ םלכ םישארהו םיאבגה םא םנמא .הרובק תועממ רוטפ ל״נה
 םהיפמ אצי רשאכו ,אנדיאהד ברה םג ףרצל ןיביוהמ יזא בהז םישש ךסמ רתוי ונממ
 ןורתיה ןתינ אקוד ו״רנ ברה דובכ לש ףוריצה ןודנב ל״נה יוליעה לכו .םוקי ןכ
 תויהב אנדיאהד ו״רנ ןמחנ ר״הומ ׳ורנ ןיד תיב באה לודגה ד.אמה ברה דובכל
 דסח תולימג םימתבו תמאב ותדובע התיה וימי לכו הרבחה ךותל לבקתנ וירוענמש
 רחא בר םושל ותלוזל אלו ןורתיה ןתינ ודבל ול וירפ לכאי הנאת רצונ ותדובע ףלחו
 תומרחב ונילע ונלבקו ,ל״נה הרבחה ןודנב ולבקל ריכזהל אל יכ םה ,ומוקמ אלמיש
 הרבחהל רחא בר םוש ףרצל רובעל הלילה ונירחא םיאבה לעו ונילע ןיודנו תותמשו
 רכזי אל ןישארהו ןיאבגה לש תונמתה תרבעהבו םיבורמ םיסנקו ןישנוע רמוחב הזה
 ןישנוע רמוחב הרבחה ךותל בר םוש לבקל הלילחו הרבחהל ברה לבקל דקפי אלו

 .ןיסנקו
 .(ןענעכערוצפא ךיז יאבג־שדוח ןקידנטערטפא ןופ טכילפ יד טרזחרעביא) (גי
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 קוזיחל אוהש המ יהתש הליכא רוזיפ■ תאצוה הלעי אל הלוכ הנשה לכב (די
 ע״שו הספ תואצוה ם: הכותבו בהז האמ ןמ רתוי םישארהו םיאבגה לש הרבחה

 .ל״נה בהז האמ ללכב ויהי

 המ בוהז םיעברא דע הרבהה ךותבש תואצוה יראש םינינע לע תואצוה (וט
 ¬ראמו דהא יאבג דוע תעידי יפ לע ל״נה ךוליה היהי ושדוחב יאבגה איצויש

 .שאר וא יאבג וא ישילשה תעידיב תויהל םיביוחמ הלעמלו בהז םיעב
 .(הברוק ילוספ ןגעוו הנקת יד טרזחרעביא) (זט

 הזה וללה תונקתה ןירתוס םניאש המ ןימודקה תונישי תונקת רתי לכו (זי
 .ןהיתלולכו ןהיקודקדו ןיטרפ לכב םתרבגבו םפקתב

 השעמה לוטיב דבלמ םינשי םג םישדח ל״נה תונקתה לע רבועה לש םנק (הי
 םנקוי הז דבלמ םהישעמב שממ ןיאש םיררובהו םישארהו םיאבגה ןה השעי רשא
 םינש שלש םינפ לכ לע יפלק ול היהי אלש ודובכ תרטע רסויו ,םינשי רילאט הרשע

 .איהה הרבחה ךות תונמתה םוש אלו םיפוצר

 ׳הב תונקתה ךוגמ הלמב הלמ וקתעוה הזה רבעבו ךדל רבעמד ולאה תונקתה
 ירוא ר״רהמ חונמה ה״הו ץריה יבצ לאומש ׳מ דובכ גלפומה ןואגה ג״האמה ברה

 .רביל ה״הו ׳המ ברהו דארבמ לשעה עשוי ר״רהומ ברהו

 תאש רתי תונקתה ילעב ךוריצב השודקה הרבהה יל וקלחש דובכ תקולחה רבדב
 הקיל וצריש םאכ ןישארהו םיאבגה לע בויחה היהיש םימדוק םינברהל היה רשאמ
 יננה ימצעמ יכונא ןכב ךדל רבעמ רכזנכ ם המע יתוא ךרצל בוהז םיששמ רתוי
 םישש ךסמ רתוי ךא הקיל םדבל ןישארהו ןיאבגה דיב תושרו ׳לנה ידובכ לע לחומ
 רבעמב ורזג רשא ל״נה רדגה םגו םינומדק הנשמ םדיב זועהו הכה היה רשאכ בוהז
 אוה תוכיראב םש רכזנכ הרבחל ולבקל לבל ירחא היהיש שדחה ברה ןודנכ ךדל
 ךדל רבעמ םירמאנה לכל טומי לבל ץמאת יעורזו ןובת ידי ךאו זועו ךקות לכב

 .םתוחה לע אבה ירבד הכ אלה איהה הנקתב
 .ק״פל ואו ןייע וית רייא ׳יח םויה

 .שטשאמאז ק״קב הנוחה ןמחנ ריעצה םאנ

 (1732)ג״9ת ראי

 (39 ־״- 38 ז "ז)

 ןקתל ךירצש המ השודקה הרבחהב םימדוקה תונקת יניינעב חקפל ונדמע ןה
 ם-מיהב םישענה תונקתה לע דוע ךיסוחל ךירצש המו .הנדיאהד ןמזהו תעה יפל
 תושעלו ,רדגתהל וניתובא ונל וחינה םוקמו ןיגייסו ןירדג ורדג רשא ,םינושארה
 ־ותחה ונחנאו ,הרבחה בצמו דמעמ דוסי טומת אל ןעמל ,תרמשמל תרמשמ
 יניבתבו ,וניפמ אצי רשא לכו ,השודקה הרבהה לכמ תונקת ילעבל ונרחבנ הטמ ימ

 .תונקתה ןה ולאו ,סוקי ןכ

 הרבחהב המהש ׳א לכל יפלק היהיש תמדוקה הנקתהב רכזנ יפלקה יניינעב (א
 ונתנ אל רשא הזמ ואצי תולושכמ הברהש תעכ וניארש ךא ,גולפ אלב ,לודגכ ןטקכ
 ימ יפלקל חנוי אלש רדגו גייס ונישע ןכב ןכ תושעיהל ןובנו יוארהמ ןיאו ,בותכל
 היהיש ימ םנמא .הנשל םינשי רילאט• ינשמ תוחפ אל םינפ לכ לע םוכסל ןתי אלש
 ,שאר רמול ךירצ ןיאו הרבההל יאבג וא ,הלודג הקדצד־יאבג וא ,ריע יבוט ןייז ךותב
 יהי סמ ערופ היה םדקמו ,ותוטטומתה תמחמ םמ ערופ וניאש ךא ןייד וא הרבחהב

— 118 — 



 שטשאזנאז סקנפ

 ,םוקמב ףא הרבחב תונמתה םוש ול ויהי אלש קר .הרבחה ינב יראש ומכ יפלק בויח
 .הנשל םוכס רילאט ׳ב ןינתונ ןיאש םישנא ןתואו הטמל בוצקה םוכס ןתיש אל םא
 ינפב יפלק םהל ׳יהי הלהקה ךותב וא הרבחהב ןה תונמתה םוש םהל היה אל םגו
 ־יפלקה ךותב חוני םהלש יפלקהמ הלעיש ותואו ,יפלק יפ לע ןהמ ׳א רורבל ןמצע

 .הרבחהד
 דהב ישילשב ישילשו ,ללכב דע אלו יעיברב ישילש דע המה םילוספה ןודנב (ב
 לכמו ,הרירבל ןה ,ללוכ רוסיאב ןירוסא ןילושפהו ,רשכו יעיברב ישילש ומכ וניד לעב
 ףא ,םיאבג וא ןישאר ליעל םירכזנה םילוספ תויהל הרבחהב תונמתה םושל ןכש

 .הנשל ןיפתוש םג וללכנ ןילוספה ללכבו ,יאבגו שאר
 הנקת םוש ורבעי לבל העובשבו הלאב לבקל םיביוחמ םיררובה תגהנה (ג
 םיאבגהו םישארה םהילע ופסאי תונמתהה תוישע רחאו תונמתהו הרירבל םיכיישה
 ףא םהל ךיישה ןוקית םוש לע ורבעי אלש העובשבו הלאב םהילע ולבקי המה םגש

 .דוי לש וצוק לע
 ןתונש ימ אל םא ,םוקמבו ,שאר וא יאבגל תונמל ןיאשר םניא םיררובה (ד
 הרובחה ךותב היהש ימ ךא תונותנ יראשו יקפורק ץוח ,הנשל םוכס בהז םישלש
 תויהל יאשר ,ל״נכ יקפורק אלב םוכס בהז םירשע קר ןתונ וניאש ףא ,שאר ו ןז יאבג
 .תהא העדל ןכ םג בשחנ ומצע תעדו תועד העברא ול היהיש אקודו .תונמתה ול
 םירשע דע םילשהל הצרי יפלקה תעשבו ,םוכס בהז םירשעמ תוחפ ןתונה ותואו
 ול ליעומ וניא יזא ,תונמתה וא יפלק ול היהיש ידכב םישלש דע םילשהל הצרי וא

 .המלשה
 וניא הלודג הקדצד יאבג וא ריע יבוט ןייז ךותב תונמתה םוש ול שיש ימ (ה
 .הרבחהב תונמתה ול תויהל יאשר ןיידו ,וז הרבחהב תונמתה םוש ול תויהל יאשר
 ןבאה םאוו ,עבלעזא םיאבג ןלייוו וצ טאבראפ םעד טרזחרעביא הנקת יד) (ו
 רעטלייוועג יינ א םאד ,וצ טיג הנקת עקיטציא יד .טמא םעד טדיילקאב טשינ ךאג

 (.ונירומ א ןייז ךיוא זומ שאר
 .ריעל ץוחמ דחא יאבג רורבל םיביוחמ םיררובה (ז

 .הטמל ראובמ ישטאלמ יניד (ח

 םינש שולש ןמ רתוי תויהל םיאשר םגיא וז הרבחהד ןיאבגהו םישארה (ט
 םהל היהישכ ,הז יולע היהי םישארלו .ןינמה ןמ וניא רבעש המו םויהמ םיפוצר
 םלוכ תעד םאו תיעיברה הנשב ףא תויהל יאשר ןמצע תעד ץוח תועיד השלש

 .תישימחה הנשב ףא תויהל לוכי תמכסמ

 םישארהו ןיאבגה םיאשר םניא שדחמ הרבחהל ומצע סינכהל הצריש ימ (י
 תויהל ובבל ררועיש ימ קר ,הרבחה ךותל ולבקל החטבה הזיא וא בתכ םוש ול ןתיל
 אנמחר הלוח לצא ןולל ןה ,ומצעמ תוקסעתה תורישב ומצע תא חירטי דסח למוג
 ךשמ םינפ לכ לעו הרבחהב תוקסעתה ראש לכו ןימלע תיב לע תורישה ןהו ,ןלציל
 אוהש ,זא היהיש הרבחהד םיאבגהו ןישארה וארישכ םינש יתש תולכבו םינש יתש
 םינפ לכ לעו ,הרבההל וסינכהל םהידיב תושרה יזא םימש םשל ונוכו לודג ןקסע
 ןינעב ןהו םינשי ׳ד םינפ לכ לע ןתיל הניתנה ןינעב ןה ןימדוקה תונקתמ תוחפי אל

 .בכעל לוכי דחאו םלוכ תמכסהבו םש ראובמכ ישדאלמה

 תולעל ול הלילח הרבחה ךותל סנכיו אובי שדחמ רשא שיא האלהו םויהמ (אי
 וקחדש ןיעב ןיע וניאר רשאכ םימותחה לש ףד עצמאב וא שארב םותחל תולעמב
 ¬ותחה לכ תחת הנורחאב אוהה שיא תמיתח היהת קר ,ולכי רשא םוקמב םתמיתח

 .םימדוקה תונקתב ראובמכ הרבחה לכ ינפבו ונמזבו ומוקמב םימ

 ותונמל ןיאשר םניא יפלק ול תויהל םימיה ועיגיו ישדאלמ ימי תולכב (בי
 .ללכב דעו תורירב שלש רחא דע םוקמב וא שאר וא יאבגל
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 .(תונכשמ ןגעוו תונקת עקיראפ יד טקיטעטשאב) (גי
 .ראבזעל טשינ (די

 .(טלעג־הרובק ןגעוו תונקת עקיראפ יד טקיטעטשאב) (וט
 ותוא לבקל שמשה יאשר וניא תיב לעב תיבב תתרשמ וא תרשמ הלחישכ (זט
 ולבקל תוצל יאשר וניא יאבגה םגו ,שדוחה־םנרפ יאבג תעידי יתלב שדקהל ילוחה

 .תועובש ינש לע ותוסנרפ ךרוצ תיבה לעב ןתיש דע
 ןמוזמ םדיב תויהל ןוגיט ינימ לכ ןגטל םיאבגה םיבויהמ תועובשה גח רחא (זי
 היהי אלשכו םנוממ דעב םירישעל דסח־תולימגו םיינעל הקדצ והזו םיאלוחה יכרצל

 .קלחכ קלח וסכמ ןתיל ןיאבגה לכ לע בויחה ןמוזמ תועמ םהל
 ןענעכערפא ןכעלשדוח ןגעוו הנקת עקידרעירפ יד טרזהעגרעביא טרעוו םע (חי
 ביוחמ תונכשמ ןהו ןמוזמ ןה האצוהה לע רתי הסנכהה היהי םאו) ןבעגעגוצ ןוא
 יאבג הזיאל היהיש םאבו בותכ רובעי אלו וירחאלש יאבגה דיל רוסמל יאבגה ותוא
 יצחה־ הריתיה הסנכהמ יצחה קר הבוגי יזא וב םידמועש הנשמ בוח הזיא וינפלש
 הזיאל ׳יהי םא םהיניב קדצ ןובשח היהי הנש !ףוסבו וירחאלש יאבגל ןתי ראשנה

 .(בוח ןינעב ןיוש היהיש וארי בוח הזיא ןהמ
 .(םיסקנפ יד ןטלאהאב ןופ ןפוא םעד ןגעוו הנקת יד טרזחרעביא) (טי

 .םימחר אלמ לא ןויפ לאצפא ןגעוו הנקת םימחר אלמ לא יד טרזחרעביא (כ
 יאבג תעידי יתלב ןויצ וא הבצמ דימעהל שדחה סנרפ יאבגל רומג רוסאב (אב

 .ןויצ וא הבצמהמ הסנכה ותוא סקנפב םשרויו ינש
 היצמ תועיס הזיאל וא ןוגה ינע הזיאל ןתיל שדוחה סנרפה יאבגה הכב ןיא (בכ

 .םיאבג ׳ג תעידיב ךירצ בהז השמחו ,ינש תעידי יתלב בהז ינשמ רתוי

 הנקת עק־טציא יד .לאצפא־םדילגטימ ןגעוו הנקת עקיראפ יד טרזחרעביא) (גכ
 .(טלעג ענעסאלפעגנייא םאד ןביירשוצנייא םיאבג יד טעטכילפראפ

 הבצמה לע בתוכ דחאו דחא לכש וניאר הערש רדג ונרדגו ונאצמ העקב (דכ
 יפסל תמחל החינ אל יאדובש המ יאדמ רתוי םיתמה תא חבשמו הצורש המ
 םישארה תעידיב םא יכ הבצמה לע םושרל אוה רומג רוסיא ןכב יאדמ רתוי וחבשב

 .הבצמה לע ומשרי ןכ םהלש המשרה יפכו רינה לע ומשרי המהו םיאבגהו

 הנקת רעד ןיא) ב״וט בהז ןמ רתוי אלו ןמזו תעה יפל שמשה תוריכש (הכ
 הרהזאו ןוא (םיתמה תרימש ראפ שמש םעד ראפ לאצפא רעד טמיטשאב טרעוו
 ימ היהי הל הצוח וא ריעה ךות ילוח הזיא שי םא שדוחה סנרפל עידוהל שמשה לע
 תוארל ןימלעה תיב לע ךליל שמשה ביוחמ םימי השלש לכו ינע וא רישע היהיש
 ךליל ביוחמ ילוה הזיא לא ןולל ךליש שדוחה סנרפה הוצישכו ןוקית ךירצש המ

 .ןמזו תע יפכ ח״פה דיגי רשאכ ותורכשמו

 תעידיב אל םא שרדמה תיבב םשה יוניש וא ילוחה תא ךרבל רומג רוסא (י,כ
 .שדוחה סנרפה

 ביוהמ ושדח תולכבו בוח הזיא דעב אקשופה קיזחהל יאבג םוש הכב ןיא (זכ
 ,יפלקה תישע תעשב הנשה תולכבו וירחאלש יאבגל אקשופה תא חולשל ךכית

 ררובהו ,ררובה דיל הביתה לש חתפמהו אקשופה רוסמל שדוחה סנרפה ביוחמ
 ,יבוח תעב אקשופה קיזחיו רובעי רשא יאבג וזיאו ,וררביש ןושארה יאבג דיל ורסמי
 הנמתה םוש ול ןתיל רומג רוסיאב תויהל סקנפב בתכויו .םינש רילאטב םנקי יזא

 .הרבחהב

 דחאו דחא לכ לש הרובק םוקמ לכ וב םושרל הרבחהב דחוימ סקנפ תויהל (הכ
 .שדוחה סנרפה

 םיאשר םניאש .תאש רתיב קזחל אלא תינשינ אל תינשנו רמאנש רבדה (טכ
 .םישאר ינשמ רתוי הרבחב תויהל
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 הרבחה קוזיחל ןקתינ רשא הרבחה הרסוה םוימ םימדוקה תונקתה לכ (ל
 רשא םישנא העבראו ץריה יבצ ר״רהמ ןואגה ברה ןקת רשא תונקת ןתוא דוחיבו
 .ו״רנ ר״רהמ לודגה רואמה ברה םותחה לע אב ב״גו םימותחה לע ואבו ,ומע ויה

 יחיש המ תלוז ,םירשאמו םיקזחמ ונחנא םלוכ תא ,םש רכזנכ ודובכ תליחמ ןינעב
 וללה תונקתה ןמו ,ןורחאה רחא ךליל ךירצ יזא םהה תונקת דגנ ןירתוס ויתונקת
 ¬יתב בינשי תונקתב רכזנש המו .העש ךרוצו ןמזו תעה יפל ושענ לכה יכ תונשל ןיא
 חקיל וצריכ ק״ק יגיהנמ ראש וא שדוח סנרפה ךרצל םיאבגה דיב תושרש ׳ד ןוק
 םויהכו הרבחהב םישאר היה אלשב היה הנקתה תאז ,רישעו דומא שיאמ םיוסמ ךכ
 שאר םוש ךרצל ריכזהל אלש סה יזא ,שדחה ןוקת יפכ הרבחהב םישאר ינש שיש
 הרבחהד םישארה ךוריצב יאבגהל היהי קר לודג וא ןטק רבד םושל הלהקה גיהנמו
 הכו זוע הטמ םדיבש אטישפ ,הרבחה לא םיעגונה םינינע לכל ךקותו הכו זוע לכ
 םשפנ תואכ םיסנקו םישנוע ינימ לכב םתוא שונעל הרבחה דגנ םהיפ םירעופה דגנ
 םרפסמב ולאה תונקתה .םימדוקה תונקתב רכזנכ ברו שאר תלאש םוש ילב .םנוצרו
 היהי םישדח תונקת ושדחתי אלש ןמז לכו םינש שלש ךשמ לע ושענ םיניגמבו
 איפת (...) םויה םותחה לע ונאב היארלו .םינש שלש רחאל ךא םפקתב ולאה תונקת

 .ק״פל למיג
 לודגה ןואגהב דוד םאנ

 ךסוי ר״רהב א״אלב עשוהי םאנ
 קארקמ ל״ז ךסוי ר״רהמב א״אלב שריה יבצ םאנ

 ךורב ר״רהמב קחצי םאנ

 תונקת ילעב ןלייווסיוא ןגעוו ןלאקאטארפ
0 

 ,יפלקת תפיסא תעשב הרבחה לכ םכסומב הלע ק״פל ט״פת רייא ׳ג םוי םויה
 לאומש ׳והמ דובכ שארה ׳ההו לזוי ךסוי ׳הומ שארה דובכ ןישארה דובכ ואבישכל
 תונקת ילעב רוחבלו הרבחה ךסאל הרבחהד םיאבגה םיפולאה םיביוחמ יזא ישראוומ

 .םלועב היחד םוש ילב הרבחה ןוקתל תונקת תושעל
 ינפ ׳פעו תונקת ילעב רוחבל ל״נה ןאכ בותכש המ םיקל העשה עיגה םויה ןה
 ר״רמכ ה״ה :תכל יביטמ השלש יפלק ךותמ ולעו יפלק השענ הדעה יאורק הרבחה
 ר״רהבב ה״חו ,ל׳גס ןועמש ׳ומכב המלש ר״רדוהמכ םמורמה ה״הו ,פאר השמ
 דובכ ברה ה״ה וללה תונקת ילעב ורחב המהו .ל׳גס לאומש ׳המ חונמהב רזעילא
 ־ארק שריה יבצ ר׳רוהמכ ה״הו ,שרב לאומש ׳ומ דובכ שארה ה״הו דוד ר״רהומ
 המלש ר״רוהמכ םמורמה ה״הו ,ץכ ילבא ׳הומ ינברה ינרותה ה״הו ,רעוואק
 םוקי ןכ הרבחה תבוטל ל״נה תונקת ילעב ושעי רשא לכו ל׳גס ןועמש ר׳רוהמכב

 .ק״פל אצת רדא ׳וכ םוי םויה הצרא רבד לופי ילבל
 אצת הבוטל ונילע אבה ינש רדא רחואי אל לכה רומגל ןיזורז יהי תונקת ילעבו

 .ק׳פל

— 121 — 



 שטשאמאז סקנפ

 (1731) א״צת ראי
 (44 — 43 ז ״ז)

 ריזנ .ראבזעל טשינ טעמכ ןענייז א״צת ראי םעד ןופ תונקת ענעמונעגנא יד
 ־יא ןעגנולעג זיא םע םאוו םעד ןופ טסקעט םעד ןבעגוצרעביא ןעימאב ךיז ןלעוו

 .ןענעיילוצרעב
 תויהל יאשר וניא יאבגהש .יאבגו שארה תונמתה ךשמ ןודנב ׳ט ןמיסב רכזנה
 ןבב .םיפוצר םינש השמח תויהל יאשר שארו םיפוצר םינש שלש ךשממ רתוי
 הזב םיוש יאבגו שאר תונמתה יהי קר ,הזב קולח םוש יהי לבל הז רבד לע ונחקפ
 ךשמ דוע תויהל הזב דובכ ונקלח דוד ר״רוהמ ברהל םנמא םינש שלש קר היהיש

 .םויהמ םינש שלש
 .ראבזעל טשינ ירמגל (ב

 ׳ובו האצוה לע הריתי הסנכה ושדחב יאבגל יהי םאש ׳חי ןמיסב רכזנה (ג
 ובוח לע יצחה תוסנכה לע תוריתי תואצוה ול היהש וינפלש ,יאבגל ןתיל ביוחמ
 ינפב תלד לוענל אלש ידכ ובוח לכ ןוערפ ידכל ןושאר יאבגל חוני (.)

 .םידסח ילמוג
 .ראבזעל טשינ (ד

 דחא שיאמ רתוי לבקל םיאבגהל הלילהש תמדוקה הנקת םימייקמ ונחנא (ו
 .הנשל

 .תומשנ תרכזה ןופ עקשופ יד טימ ןייז בבסמ ןלאז םישדאלמ יד זא םעד ןגעוו (ז
 ןובשחה היהיש הנשה ךשמ לכ לש םנובשח ןבללו ררבל םיבויחמ םיאבגה (ח

 .יפלקה החדיו בכעי אלש ידכב רורבו לולצ
 םדא םושל הרובק םוקמ רוכמל רוסאש הנקתה דוסי טומי לבל העוקת דתי (ט

 .םייחב
 םיוקמ יתלב סקנפב אצמנה שדח רבד הזיא וא הרבהה לש סקנפ אצמנה קחמ (י

 .בוח וא תוכז םוש ונממ שורדי אל הנש הזיאבו םוי הזיאב םיאבגה תמיתחב
 .ראבזעל טשינ (אי

 לקהל תונקת המכ הז ןודנב שדחתנו הרובק תועמ רבדב ורטו ולקש רבכ (בי
 םא םדא ינב המכש םתנקתב םימכחה וליעוה אל הז לכו ןימדוקה תונקתב ראובמכ
 הנולתה רסהל ןכב ,הרבחה דגנו ׳ד דגנ שממ לש םירבדב םיננולתמ םנוצר אלמתנ אל
 ¬ארהו םיאבגה ןוצרב הלעיש םאב םדא לכל הושה רבד הזה רבדב דוע ונאצמ תאזה
 ־הל עוחמו הלעמלו בהז םיששמ הרבחה לעבמ ונייהד הלעמלו הז ךרעב הקיל םיש
 ךותמ םישנא ינש ומצעל רוחבל רבד לעבה דיב תושרה הלעמלו בהז םיעשתמ הרבח

 .םוקי ןכ םהיפמ אצי רשא לכו םישארהו םיאבגה לא ךרצל השודקה הרבחה
 .ראבזעל טשינ (גי

 .םיתמה תרובק םוקמ ןופ רעטסיר ןגעוו (די
 .ראבזעל טשינ (וט

 ינע ילוח לצא ןילל שדוחה סנרפה תא תייצל בויחה הרבחהד ןישמשה לע (זי
 דעב לודג השש םרכש םלושי רתוי ןולל ךרטצי םאו תוריכש םוש ילב דחא הליל
 לש גח ׳א םוי םותחה לע ונאב היארלו .םישדאלמהמ םלושי תוריכש תועמהו הליל

 (חספ דעומה לוח תועמשמ) .אצת חספ
 ברהב דוד םאנ

 .םאנ
 .םאנ
 .םאנ

 ל׳גס ןועמש ר׳רוהמ ןב המלש םאנ
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 (1740) ק״ת ראי

 (50 — 49 ז ״ ז)

£ 

 רוהבל הרובחה ינב לכ לש המילש הפיסאה םכסומב הלע ןסינ ,וכ ,א םוי םויה
 םאו תונקת ילעב םישנא השמח ורחבי וללה םישנא השמחהו יפלקה יפ לע השמה
 ,םינשמ רתוי ורחבי אל יזא תונקת ילעב וזיא םמצעמ רוחבל ל׳נה השמחה וצרי
 .לדנעמ ׳ר ,שריה ׳ר ,םייח ׳ר ,ךורב ׳ר ,ביל ׳ר יפלקה ךותמ ולעו ץוחה ןמ השלשו
 םימעפ המכ ונשנו ורמאנ רשא םימדוקה תונקתה ןינעב ןייעל ונאב הזה םויהכ
 ברע ׳ג םוי םויה םהמ זוזל ןיא רשא תלוספה ךותמ לכואה תא ררבל ונאב תעכו

 .ק׳פל ׳קת רייא שדוח שאר
 ־ראפ הנקת עקיטציא יד םילוח רוקיב ןגעוו תונקת עקיראפ יד טרזחרעביא) (א

 .(עקנארק יד ייב ןכאוו וצ םישדאלמ יד לעיצעפס טעטכילפ
 ריכזהל םיאבגה לע לטומ יבויחה ילוחה תא ורקביש תעב הוצמ תררוג הוצמ (ב
 המ םיאבגהו ןישארה ינפב תוצל הצרי םאו .ותיב לא תוצלו תודוותהל ילוחה תא
 ימ עדיל םינפ לכ לע הרבחהד םיונמה םיביוחמ םהינפב תוצל וצרי אל םאו .בוט
 .הז תמהמ הלקת הזיא אובי אלש ידכב םהינפב ־וצמ ילוהה רשא םישנאה םה

 יזא ,דעס ךירצ אוהו ינע אוהש ילוחה תא םירקבמש תעב םיאבגה וארי םא (ג
 בוהז העברא דע האלהו בוהז ינש ןמו ןתיל שדוחה יאבגל תושר שי םיבוהז ינש דע
 ילוח הזיא ןמדזיש םאבו ,םישארה תעידיב לכה הלעמלו םשמו םיאבכה תעידיב יהי
 םגו ׳יתשו הליכא וכרצ לכ ול תויהל וילע חיגשהל םיאבגה לע לטומ שדקה תיבב
 דחוימה אפורה יזא ,אפורל ךרטציש םיאבגה וארי םא ,םירשפאה תואופר ינינעב

 .ויכרצ לב תושעל אוהה אפורה תא ארקיו יאבגה חלשי הרבחה לא
 .(םטכאמעגנייא ןטיירגוצ ןגעוו תונקת עקיראפ יד טרזחרעביא) (ד

 .(טלעג הרובק ךיוא תונכשמ ןעמענ ןגעוו תונקת עקיראפ יד טרזחרעביא) (ה
 ־יטשאב וצ טכער ןבאה ןיילא םיאבג יד לפיוו זיב תונקת יד טרזחרעביא (ו

 .(טלעג הרובק ןעמ

 הרובה ינבמ ,א רדעהב םישארהו םיאבגה וגהנתי הככ הרובק תועמ ןינעב (ז
 ןתיל וצריו םיאבגהו םישארה ינפל םישרויה ואוביו ינוניב םדא היהי םא םולשו םה
 ,ןוכשמ םוש םהמ הקיל םיאבגה הכב ןיא םינמוזמ בוהז םישש ךכת הרובק תועמ
 אלו דומא שיא היה אוהש םימיכסמ םלוכ תעדו םיאבגה םישארה תואר יפל אל םא
 םאו ,םינמוזמ בוהז האמ ןמ רתוי הקיל םיאשר םניא הז לכ לע ,רתוי חקילו ינוניב
 םאו ,עיגמה ךסה יפושב םיווש היהיש תונכשמ והקי יזא םינמוזמ ןתיל וצרי אלש
 םיאבגה םיביוחמ יזא ,םימדב תולעהלו תמה תרובק׳ל עודי עקרק דחיל םישרויה וצרי
 וא שיא ןה הוש ןידו ל״נכ הרובק תועממ ץוח קופסיש המכ הז לע תונכשמ הקיל
 שיא היה אוה םא הרבחל ץוח השא וא שיא תמה היהישכו .הרובחה ינב לכב השא
 םאו ,תונכשמ ןתיל ךירצ וניא בוהז םיעשת םינמוזמ ןתיל םישרוי וצרי םא ינוניב
 ,בוהז םיששו האמ (12) ןתי דומא שיא היה איהש םיאבגהו םישארה יניע תואר יפל
 ¬ויחמ םיאבגה קר הבצק ול ןיא הז רבדו ,םיאבגה םא ורשפתי עקרק דחיל וצרי םאז
 ןפואב השענ הזה רדסה לכו .הרובקה תועממ ץוח הז לע די בתכ םישרויהמ הקיל םיב
 הזיא ןכא .הלהקה ינב לכ רטסיר לכל םמ ערופו ק״קה יבשותמ היה תמה םא הז
 אלב תמו ערופש ךאו רטסיר לכל םמ ערופ וניאו ק״קה יבשותמ אוהש ךא וא חרוא
 םישרויהמ ׳א םושו רחא ריעב םירד המה םישרויהש וא וירחא הכרב חינהו םינב
 שרוי דחאש ידי לע השורי םהל שיש הלותבו רוחב הזיא וא ,ק״ק ןאכ םירד םניא
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 תואר יפל שא יכ הבצקו רועיש ול ןיא רבדה יזא םינב המע ול היה אלש ותשא תא
 .הזה ןמזבו םהה םימיב ויהיש םיאבגהו םישארה יניע

 םוקממ ל״נה הניתנהש םיאבגהו םישארה ינפל םישרויה ולצנתיש םאב ןכא (ח
 םוהז תואמ השמח םשרומ םהל חינה אלש עבשיל םלוכ םיצורו םהל השק איה ל״נה
 הרבהל ץוחו ,הרובחה ינבמ .אוה תמה םא ,בוהז םישלש קר ונתי אל יזא ,םינמוזמ
 תועקרק חינהו בוהז ק״ת ךס ןילטלטמ ם שרומה םהל חינה אל םאו .יצחה ןכ םג
 דוע שי םגו ,תואלחנה לע דוביעש יצחהו ןמוזמב יצחה ןתיל םישרויה ןיביוחמ יזא

 ־*וחמ הרובחהמ םישנא ינש דוע םייונמה לא ךרטצהל וצרי םא שרויה דיב הרירבה
 ןמ םדקמ רבכ היהשו ,שרויהל םירשכ הרבחהמ םישיא ינש ךרטצהל םיאבגה ןיב

 דיסה ןעמל ,םוקי ןכ םבתכ יפ לע םהיפמ אציש המ םייקל וצריו ,הרבחהב םיונמה
 הז ןוקית השענ העובשה לע רבדה דימעהל אלש םגו ,םיתפש תוזלו הפ תושקע
 סמ ערופו ק״קה יבשותמ תמה םא אוה הז לכש רמול ךירצ ןיאו םישרויה תבוטל

 .ש״ע רועיש םהל ןיאש ולא לכ ,ז ךיעסב ל״נב

 ד״נה םינפואמ ןפוא הזיאב תייצל וצרי אלו לעילב ישנאמ ויהי םישרויה םאו (ט
 רובקל םהילע לטומה תמה לש ודובכב םיחיגשמ םניאו ,תונכשמ ןתילמ םפרע ושקיו
 (.!2) רוסא ןכב ,הרבחה לע הראשנ הנולתהו ,תמה תגלה ידיל אובל לוכי הז תמחמו
 רוסא ז״כע םפרע םישקמו םיברסמ םישרויהש ךא וניתרות תד יפכ תמה תא ןילהל
 חינה םא ותרבק םוקמ דעבו דחוימ הרושב רבק רופחל םיאבגהל תושר קר ,ונילהל
 תואלחנה לע ןיד תיבמ דוביעש בתכ הרבחה ךות םיוגמה והקי יזא תואלחנ הזיא
 ־תיל םיצור םניאו םהיבא לשמ ןילטלטמ ןישרויהד שיו תואלחנ ול ןיא םאו ,ולש

 .םימחר אלמ לאו ןישידק רמאל םישרויהל ונתי .אל יזא

 ראוועג ןענייז םאוו ,תונקת ןופ טסקעט א ךיז טניפעג סקנפ םעד ןיא
 ךארג עיצאנידרא רעשטשאמאז רעד ןופ רעמיטנגייא םעד ךרוד טקיט

 ןאפ רשה לודגה לשומה ונינודא ןמ יטאבארפאה ךקותב םימייוקמה)
 .(ודוה םורי

 -עטשאב ן
 יקסיאמאז

 ■ידאוועיאוו

 רעד ראנ .תונקת־םגנורעסעבסיוא ןוא ־טפיוה יד ןופ לכה ךס א ןענייז תונקת יד
 םיררוב יד ראפ תונקת־לאוו יד רעדנוזאב :םינינע טיול טרדסעג ייז טאה רעביירש
 דיא יינ .רעדילגטימ יד ןוא םיאבג יד עגונ ןענייז עכלעוו ,תונקת יד רעדנוזאב ןוא

 :טגאז רעכלעוו ,רט ךארגאראפ רעד זיולב

 ידי־לע חולשל ...וניתלהקד ...ברה דובכל דובכ ונקלח יפלקה תוישע תעשב
 תואקתפה איצוי ומצעב אוהו ...אוביש ...ברה דובכ תא שקבל םישמשהו םישדאלמה
 ...הרבחהב תוכייש םוש ול ןיאש ךיסומו ללוכ רוסיאב רבכמ אוהש ךא יפלקה ךותמ
 לכב הרבחה תפוקמ ברה דובכ תא דבכל םדוקה גהנמה םיקיזחמ ונא הז תמועלו
 ־ץוח םינמוזמ ןשי רילאט השרדה רחא הבושת תבש שגו השרדה רחא לודגה תבש

 ...ולאה תותבשה ינשב גותנכ םיגד

 דגרעוו ,הרבח רעד וצ תוכייש ןייק טשינ טאה בר רעד סאוו ,שעד ץארט :ה״ד
 ןופ ךעלטיווק יד ןעמענסיורא ןוא ןלאוו יד וצ ןעמוק וצ דובכ רעד טלייטעגוצ םיא
 ךלאצוצסיוא רעטייוו ךיוא הרבח יד בייחתמ ךיז זיא םעד ראפ .(עגרוא) יפלק רעד
 ־רעסיוא ,הבושת תבש ןוא לודגה תבש ןופ תושרד ענייז ראפ רעלאט 1 וצ בר םעד

 .(13)םיתבש עטנאמרעד יד ךיוא שיפ
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 (1825) ה״פקת ראי

 (135 — 134 ז״ז)

6 

 המש יכ ח״גד ק״הקהד ייונמ םינזורה םישארה דובכ ואר האר הזה םויהכ
 כ״ע יפלק םוש ׳יה אל רשא םינש יתשכ הזו השודק הרבחה ברקב ׳יהנ הרורעשז
 דתי תושעלו .םינומדקה הב ועבק רשא םתונקתו ק״חה דובכ קזחל םכבל ומש

 .ןמאנ םוקמב.

 אוה רשא ׳א לכש תויהל זלה סקנפה חולב תינשנו רמ.אנ רשא הנקתה (א
 השידק הרבחהב תונמתה םושב תויהל םהל הלילח ,םיבוטהו להקה ייונימ דובכמ,
 הפ ןוחתפ םדא םושל היהי ילבמ ל״נה הנקתה ונקזחה תעכו ל״נה םידסח ילמוגד;
 םתורקל וז הנידמב י״ב תדע תאמ להקה תראפת לטונ םיברה ונתונועבש רובעבל׳
 םא יכ .םינומדקה םימיב היה רשא ,להקה טפשמ םהל ןיא ב״ע (14 ,שיצראזיד םשב.
 שיצראזיד לע ןכ םג לח המודק הנקתה ןכ לע ,םהל להקה תדו ןיד לכ ,הז לכ׳
 להקה ןיד םהל שי םויה שיצראזידהלש ירחא ,ןכ םג עמשג הז ללכמו ,התע םיארקנה.
 רישכהל תופרטצה הזיאל םיררובה וכרטצי םאבש הליממ עמשמ ןכ םא .םינפל־
 תויהב םינפל היה רשאכ .ןכ םג שיצראזידהמ ,םהל ךרטצל םיביוחמ ,תונמתהל שדה

 .להקה ישאר םמש תראפת.

 רתוי אלו םימי השלש ךשמ םא יכ ,הרירבה םיררובה ובכעי אלשו (ב
 .תונקת עקידרעירפ רעביא טרזח ׳ד ,׳ג הנקת עקידרעטייוו יד

 תלומג השידק הרבחהל םייונמה םישארה םינברה ...דובכ ואב אנמיהמ היארלו
 הפקת תנש רייא ח״רד ׳ב ׳ל םויל רוא ק״פד ד״בא ...ברה דובכ םשארבו םידסה

 .ק״פל
 רטנרעלג םויה הנכוי ךסוי ר״רוהמ יתמאה ןואגה ׳ח שיא ןב קחצי םאנ

 .ןטפירשרעטנוא ערעטייוו ןוא ךילרע םלשמ םהרבא םאנ

 (142 ׳ז)

11 

 ישנא.ורזפתנ הז ידי לעו (15) רוצמב וניריע היה רשא םישדח המכ הז ןה
 ראובמה יפכ .רבעה חספ דעומה לוחב הפלקה היה אל ןכל וניתביבס תוריעל הרובחה

 םוש לופי לכל ונרמא ,ותזוחאל שיא וניריע ישנא ובש יכ ׳דל תדות הנהו ךדל רבעמ>
 הרובחה ישנא לכ הטמ םימותחה ונחנא ופסאתה ,הצרא זלה סקנפב תורחה הנקת
 טומת אלש דתי הנקת תושעל רמוא ונירמג תאז דועו תונקתה י׳פע יפלק לזמל תושעל־
 םוש לבקל םהל הלילח ינש שמשה ןכו ןושאר שמש ןה הרבחהמ םישמשהש םלועל-
 םישמשהל הלילחו ,עובש לכב תוריכש םהל בוצקי הרובחהש קר ,רטפנמ הרובק תועמ.
 ¬ירכתו םישרקהמ רכממו חקמ םוש וא הריבק תועמ לבקל הלובחתו המרע םוש תושעל׳
 םישרק ונקי הרובחה קר ,תונרבקל םיכרצנה םירבדהמ םלועב חויר םוש וא םיכ
 לכ רמוחבו הרובחה ישנא לכ תמכסהב השענ וזלה הנקתה — ,הרובק יכרצ ראשו.
 שאר ׳א םוי םותחה לע ונאב היארלו .תונשל הלילחו זלה סקנפב םיתורחה תונקתה

 .שטשאמאז ק״פל ב״צקת וילסכ שדו1ד
 .תומיתח 24 ןעמוק םע
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 שידיי ןיא ןטסקעט יד ןופ טלאהניא רעצרוק

 1 עפורג

 (1687) ז״מת ראי ןופ תוניקת

 א

 ־םדילגטימ ןכעלשדוח (ןשארג) םילודג יידדצ יד ןלאצוצנייא טמיטשאב (א הנקת
 ־קנאפ ןעמענוצנא טכער םאד יאבג םעד ןבעגעג טרעוו םע .ראי עבלאה עדעי לאצפא
 ;יא טכיל־רופיכ־םוי םאד ןלעטשניירא ןזאל טשינ :יוו ,רעלאצ טשינ יד ןגעק םעיצ

 .הרבח רעד ןופ ןסילשסיוא ןזיב —- ןלאוו־םיאבג יד וצ ןזאלוצ טשינ ;לוש רעד

 טיט ךיז ןריסערעטניאראפ ןוא עקנארק יד ןכוזאב וצ םיאבג יד טעטכילפראפ (ב
 םעד וצ ןייגוצטימ רעדילגטימ־הרבח יד ןטכילפראפ וצ טכער ייז טיג ןוא ,עגאל רעייז
 ייב ןכאוו וצ רעטכעוו א ;עגניד רעדא ,שמש םעד ןטכילפראפ ןזומ םיאבג יד .ןקנארק
 ,עכייר וצ ייס ךיז ןעיצאב םיאבג יד ןופ ןטכילפ עטנאמרעד יד .עקנארק־רעווש יד

 .טכעלשעג ןופ דישרעטנוא ןא עקנארק עמערא וצ ייס
 רעטייוו .םיתמ יד טימ ךיז ןייז קסעתמ םייב גנוגעדרא ןייא טריפ הנקת יד (ג
 א ןעוועג זיא סע סאוו ,םעד בילוצ זא ,ןראוועג טלעטשעגטסעפ זיא םע :ךיז טגאז
 א ןעמענראפ םאוו ,ןשטנעמ םיאבג־הרבח ראפ ןלייוו וצ טשינ הנקת עקידרעירפ
 ־יראטיוא ןא קלאפ ןעמערא ןופ םיאבג טלייוועג ןראוועג ,אליממ ןענייז ,טמא־הליהק
 ־רא יד טקיסעלכאנראפ ןוא ןפראוועגרעטנוא טשינ ייז ךיז ןבאה רעדילגטימ יד .טעט
 ,ןשטנעמ עקיניזטכייל עגנוי טריפעגסיוא ןבאה ןטעברא עטסקיטיינ יד זא ,יוזא טעב

 םאוו ,טעברא רעייז קיניזטכייל ןעוט ייז ןוא ,לאר ןייק ייז ייב ןליפש תווצמ יד עכלעוו
 זיא ןקיסעלכאנראפ ןופ הביס א .עקידעבעל ןוא עטיוט יד ןופ דובכ םעד טקידיילאב
 םעד ךיוא ךיז טזאלראפ רעגייא זא ,יוזא רעדילגטימ ליפוצ טאה הרבח יד םאוו ,ךיוא
 -ילעב "ענייש" םיאבג ראפ ןלייוו ףראד ןעמ זא ,ןסאלשאב טרעוו רעבירעד .ןטייווצ
 ןבאה ןלעוו ייז .הליהק רעד ןיא טמא זיא סע ןכלעוו ןיוש ןציזאב ייז ןעוו וליפא ,םיתב
 -עגוצ טמוקאב םיאבג ריפ יד ןופ רעדעי .ןילפיצסיד ןריפוצנייא טנאה עקראטש א
 ןיא ,שדוח םעד ןיא ןפראוורעטנוא םיא ךיז ןזומ עכלעוו ,רעדילגטימ עפורג א טלייט

 רעד וצ ןלעטשוצ טשינ ךיז הביס א ןא ןלעוו םאוו ,עקינעי יד .טריטמא רע ןכלעוו
 ¬ודג 9 טייצ־רעטניוו ןוא םילודג 6 טייצ־רעמוז עסאק רעד ןיא ןלאצנייא ןזומ ,טעברא
 ־עג א ןבייהפיוא טעוו םאוו ,םעד ןגעק םעיצקנאס טריפעגנייא ךיוא ןרעוו םע .םיל

 -טימ עריא רעדא ,הרבח רעד ןגעוו רעטרעוו עקיסאפ טשיו ןדער רעדא ,יירעגירק
 .רעדילג

 א ייב טלעג־הרובק ןופ םוכס םעד ןעמיטשאב וצ םיאבג יד טכער םאד טיג (ד
 לאפ םעד ןיא ךיז ןענעק ייז .עמוס ערעסערג א ןעמענ ףראד ןעמ ןעמעוו ןופ ,תמ ןכייר

 .רעריפ־הליהק יד טימ ןטאראב
 .ךרבש ימ ןוא םימחר אלמ לא ןא ןופ לאצפא םעד ןגעוו ןדער (ז ׳ו ׳ה

 ךרעוו ןלאוו יד .גאט־לאוו םלא חספ־דעומה־לוח גאט ןטייווצ םעד טמיטשאב (ח
 ןעמענ יד טגיילעגניירא ןרעוו םע ווו ,ענרוא רעד ןופ :ןפוא םעד ףיוא טריפעגכרוד
 ןבאה עכלעוו ,ןראטקעלע ךניפ ןופ ןעמענ ןגיוצעגסיורא ןרעוו ,רעדילגטימ עלא ןופ

 .םיאבג יד ןעמיטשאב ייז ןוא ךיז ןשיווצ ןעגנודניבראפ־עילימאפ ןייק טשינ
 רעדא טמא־להק ןייק טאהעג טשינ ךאנ טאה רעכלעוו ,ראטקעלע ןייא זיולב (ט

 .יאבג א ראפ טלייוועג ןרעוו ןאק ,תואבג
 .שמש ןראפ תוריכש טמיטשאב (י

 .טלעג־הרבח ןגראבוצסיורא טרעווראפ (אי
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 8 ןיא ןגאוו טעוו םארו ,ןקינעי םעד הרבה רעד ןופ •ןסילשוצסיוא טסילשאב (בי
 ־עגניירא זיא רע םאוו ,הטרח טאה רע זא ,ןקירדוצסיוא ךיז גנוגערפיוא ןופ דנאטשוצ

 .םנק רעלאט ייווצ טימ ןפארטשאב וצ םיא ךיוא יוו ,הרבח רעד ןיא ןטערט
 .שדוח־טמא ןייז ןופ !ףוס םייב ןענעכערוצפא ךיז יאבג ןדעי טעטכילפראפ (גי

 .געט־העבש יד ןיא תמ ןזאלעילימאפ א ייב ןענוואד ןגעוו (די
 םעד !ףיוא ןוכשמ א ךיוא יוו טלעג־הרובק זןיוא ןוכשמ א םיוראפ ןעמענ ןגעוו (וט
 יד ;םיאבג עריא רעדא ,הרבח רעד ןגעק ןדער וצ טגאוו רעבלעוו ,םעד ייב םנק

 .ןשימוצניירא ךיז םעד ןיא טכער ןייק טשינ ןבאה רעריפ־הליהק
 .גנומיוצמורא רעדא הבצמ א ראפ לאצפא ןא טמיטשאב (זי

 רעי ןופ (םישאר) "עטסטלע" ךיוא םיאבג יד רעסיוא ןלייוו וצ טמיטשאב (טי
 .םנינע עקיטכיוו עלא ייב ןטאראב ךיז ןזומ םיאבג יד עכלעוו טימ ,הרבח

 ,ןבעל םייב ךאנ רבק א ףיוא טרא ןא ןעמעוו ןפיוקראפ ייב זא ,טמיטשאב (כ
 -טימ־הרבה ענעעזעגנא ריפ ךאג טימ ןטאראב "עטטטלע" ןוא םיאבג יד ךיז ןזומ

 .רעדילג
 ־ביר רעד ןיא םיאבג יד ןופ ןוא םישאר יד ןופ ץגעטעפמאק יד טמיטשאב (לס
 ־אב טשינ ןוא םיאבג יד ןופ םיגינע יד ןיא ןשימ טשינ ךיז ןלאז םישאר יד זא ,גנוט

 .טכער עקיטציאזיב ערעייז ןצענערג

 (1719)ט״סת ראי

8 

 עקידרעירפ יד ,ךיילג ןענייז ןטייצ עלא טשינ יוו יוזא" :ךיז טגאז ריפניירא ןיא
 ־סיוא יד ןעוו ,טציא ןוא ,ןטייצ ערעסעב ענעי ראפ קיסאפ ןעוועג ןעגייז תונקת
 טסאפעגוצ ןרעוו ןזומ ,ןגיטשעג רעייז ןענייז גנורעקלעפאב רעד ןופ (ןרעייטש) ןבאג
 "׳:תונקת עקידנגלאפ יד ןעמ טמיטשאב םעד בילוצ ,טייצ רעקיטציא רעד וצ תונקת

 טאוו ,("םוקמב") רעטערטראפ ןייא ךיוא ןלייוו ןראטקעלע יד זא ,טמיטשאב (א
 ;שאר רעדא ,יאבג ןקידנזעוופא םעד טערטראפ

 עכלעזא (םישאר) עטפטלע־הרבח ראפ ןלייוו וצ ןראטקעלע יד טרעווראפ (ג ,ב
 רעריפ־להק רעדא ,יאבג א ןופ טמא ןא ןעמונראפ טשינ ךאנ ןבאה עכלעוו• ,ןשטנעמ
 .שטנעמ םעיינ א ןעמיטשאב ייז ןענעק םיאבג ריפ יד ןופ םעגייא זיולב .ןייד א רעדא
 זומ רעכלעוו ,ראי א דילגטימ ןייא יוו רעמ ןעמענוצנא טרעווראפ טרעוו םע (ד

 ;לאצפא ןלאמראנ םעד רעסיוא רעלאט 4 טלעג־ביירשנייא ןלאצנייא
 ;ןבעל םייב זיא םע ןעמעוו עקרק א ןפיוקראפ וצ טרעווראפ (ה

 הנשה־שאר ןיא ןינמ א ןענעדראוצנייא םישאר ןוא םיאבג יד טבער יד טיג (ו
 ־ילגטימ־הרבח יד תוילע ןלייטרעדנאנופ ןוא שרדמה־תיב ןטייווצ ןיא רופיכ־םוי ןוא

 .טלעג ןא רעד
 .ןלאקאטארפ־לאוו ןביירש וצ ןקית ןלאוו יד תעב ראי םעדעי טעטכילפראפ (ז
 דילגטימ ראי 6 זיא םאוו ,רעכלעזא זיולב טמיטשאב ןרעוו ןאק יאבג ראפ (ח

 ;הנותח רעד ךאנ ראי 6 ןיוש ןוא
 טשינ טאה רעכלעוו ,דילגטימ־הרבח רעד טאה תונקת עקידרעירפ יד ךאנ (ט
 ¬ודג 8 ןלאצאב טזומעג ,םלוע־תיב ןפיוא טעברא רעד ןיא לייטנא ןייק ןעמונעג ןיילא
 רעד ןופ גנורעג־ועראפ רעד בילוצ ,טציא .טייצ־רעטניוו םילודג 9 ןוא טייצ־רעמוז םיל
 טייצ־רעמוז יוזא םילודג יירד זיב טריצודער לאצפא רעד טרעוו ,עגאל רעלעירעטאמ

 ;טייצ־רעטניוו יוו
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 ־םירא ןרעור זומ ,טלעג־הרובק ןפיוא ןעמוקאב םיאבכ יד סא ו ו ,ןוכשמ םאד (י
 ־רעמ םענעזיוועגנא ןיא ןפיוקסיוא טשינ ןופ לאפ ןיא .:עט 30 ןופ ךשמב טפיוקעג

 ;טפיוקראפ ןוא ןיד־תיב א ךרוד טצאשעגפא םע טרעוו ,ןימ
 טצענערגאב טרעוו עכאל רעשימאנאקע רעד ןופ גנורעגרעראפ רעד בילוצ (אי
 ייז ןזומ ,ןדליג 30 ןופ רעכעה לאצפא ןא ןעמענ םייב זא ,םיאבג יד ןופ טכער םאד

 ;םישאר יד טימ ןטאראב ךיז
 בר־טאטש םעד ןעמענוצנא טשינ גהנמ רעטלא ןא טקיטעטשאב טרעוו םע (בי
 .םינינע־הרבה יד ןיא ןשימ וצ ךיז םיא ;רעווראפ ךיוא יוו הרבה רעד ןיא דילגטימ םלא
 םאוו ,ןמחנ ׳ר בר ןקיטציא םעד ראפ םאנסיוא ןא רעבא ןכאמ תונקת עקיטציא יד

 ;בר ןראוועג זיא רע רעדייא ,דילגטימ־הרבח א ןעוועג זיא
 ־י-א םייב ןענעכערוצפא ךיז שדוה־יאבג ןקידנטערטפא םעד טעטכילפראפ (גי
 ,טלעג סאד קיטייצכיילג םיא ןבעגרעביא ןוא רעגלאפכאנ ןייז טמא םעד ןבעגרעב

 ;עסאק רעד ןיא ןבילבעג זיא םע םאוו
 100 יוו רעמ תודועס ךיוא ןבעגוצסיוא םיאבג יד ןופ טכער סאד טצענערגאב (די

 .ראי א ןדליג
 ריפ ןוא שרעה־יבצ בר רעקסירב םעד ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןענייז תונקת יד

 .רעדילגטימ ערעדנא
 ׳ר בר םעד ןופ טפירשוצ א ךיז טניפעג תונקת יד ןופ ןטפירשרעטנזא יד ךאנ
 םיא ראפ ןעעז תונקת יד סאוו ,טכער־םגנוטאראב ןייז ןופ טרינגיזער רע זא ,ןמחנ

 .ראפ זייווסמאנסיוא
 ןעמונעגנא ןרעמ טשינ לאז ם יא ךאנ בר םוש ןייק זא ,רעטנוא טכיירטש רע

 .הרבח רעד ןיא דילגטימ םלא

 (1732) ח״פת ראי

0 

 ןופ רענייא רעדעי ןכלעוו טיול ,םעטסיס־לאוו ןקידרעירפ םעד ןופ יוו תויה (א
 ־םיתא זיא ,ראטקעלע םלא טלייוועג ןרעוו וצ טכער םאד טאהעג טאה רעדילגטימ יד
 ־עד רימ ןעמיטשאב ,ןבירשאב ןרעמ טשינ ןאק םע םאוו ,םטוג ןייק טשינ ןעמוקעג
 םנטסקינייוו טלאצ רעכלעוו ,רעד ןייז ראנ ןאק טאדידנאק־ראטקעלע ןא זא ,רעביר
 רעריפ־להק א ןעוועג זיא םאוו ,רעקינעי רעד זיולב .רעייטש־רעלאט־ייווצ ןכעלרעי א
 ןרעייטש ןייק ןלאצ טשינ ןאק ןוא טמעראראפ רע זיא טצי.א ןוא ןייד א ,יאבג א רעדא
 םלא ןרעוו טלייוועג רעדא ,םיאבג יד ןלייוו וצ ראטקעלע םלא ןרידידנאק ןאק —
 ־רעלאט־ייווצ ןייק טשינ ןלאצ םאוו ,רעדילגטימ עקירעביא יד .טשינ רע ןאק — יאבג
 םאוו ,טאדידנאק־ראטקעלע םלא רעייטשראפ ןייא םיוא ןעמאזוצ עלא ןלייוו ,רעייטש
 ־רעי־טש עכעלגעמראפ יד טימ ןעמאזוצ לרוג םעד ןיא טגיילעגניירא טרעוו ןעמאנ ןייז

 ;רעלאצ
 םיאבג עטלייוועג יד ראפ ךיוא יוו ןראטקעלע יד ראפ העובש א ןייא טריפ (ג

 ;תונקת יד ןטיירטשרעביא טשינ ןלעמ ייז זא ,םישאר ןזא
 קיסיירד טלאצ םאמ ,רעד ןרעוו ראנ ןאק שאר רעדא יאבג א זא ,טמיטשאב (ד
 ןרעו• רעדיוו ןענאק םיאבג ענעזעוועג ."עקבאראק" רעסיוא ,ראי א ןרעייטש ןדליג
 ןעמיטש ריפ ןעטוקאב ייז ןעמ ,ראנ סאד ןוא ןדליג 20 זיולב ןלאצ ייז ןעוו ,טלייוועג

 ;ןראטקעלע ךניפ יד ןופ
 א ןייז קיטייצביילג טשינ ןאק ,רעריפ־להק א יוו טמא ןא טאה םאמ ,רעד (ה

 .הרבח רעד ןופ יאבג

— 128 — 



 שטשאמאז סקנפ

 רעפ םייררעביא ןא טמא רעייז ז!יוא ןייז טשינ ןענעק םיאבג ןוא םישאר יד (ט
 .ראי יירד יוז

 ןגעוו ןעמיטשאב םיאבג יד ןענעק ,הרבח רעד ןיא ןטעבראטימ ראי ייווצ ךאג (י
 רעד ןיא ןלאצניירא טעוו רע יוו ,םעד ךאנ "ישדאלמ" ראפ טאדידנאק א ןעמענניירא

 ;רעלאט ריפ ןופ עמוס עטנאמרעדגביוא יד עסאק

 ןענמתח וצ ךיז טכער ןייק טשינ טאה דילגטימ רעגעמונעגנא רעיינ רעד (אי
 ;רעטצעל רעד זיולב ,ןטגעמוקאד־הרבח ז!יוא רעטשרע רעד

 ןכאוו ייווצ ראפ ןלאצנייא םאבעלאב רעד זומ ,קנארק טרעוו תרשמ א ןעוו (זט
 ־וצנא טכער א יאבג רעד טאה טלאמעד טשרע ;(שדקה) לאטיפש ןיא גנוטלאהסיוא

 .לאטיפש ןיא ןקנארק םעד ןעמעג

 ־לעוו ,עקנארק ראפ סטכאמעגנייא ןטיירגוצ טייצ־רעמוז ןיא ןזומ םיאבג יד (זי
 יבעגעג — עמערא ןוא טפיוקראפ עקנארק עכעלגעמראפ יד רעטניוו ןיא ןרעוו עב

 ;םניחב

 ,ןבאגפיוא יד ןגייטשרעביא ןטפנוקנייא יד ןלעוו שדוח זיא םע ןכלעוו ביוא,(חי
 ־רעירפ ןופ בוח ןלעוטנעווע םעד ןופ טנעצארפ 50 טלאצעגסיוא אדלאס םעד ןופ טרעוו

 .יאבג־שדוח ןקיד

 ןעמיטשאב וצ טכער א ןבאה הבצמ א ףיוא טפירשפיוא ןא זא ,טמיטשאב (דכ
 ;םיאבג יד ראג

 רעכלעוו ןוא ווו ,רעטרע יד ןביירשראפ וצ ךוב א ןריפוצנייא טסילשאב (הכ
 .טראד טגיל םע תמ

 א״צ .עקידרעירפ יד טרזחעגרעביא בור יפ לע ןרעוו תונקת עקידרעטייוו יד ןיא
 א ןעגנאלראפ םייב ןטאראב וצ ךיז טכער יד םיאבג־הרבח יד ייב ןעמוגעגוצ טרעוז
 ,ןכארטשעגרעטנוא טרעוו םע .רעריפ־הליהק יד טימ — טלעג־הרובק עמוס ערעסערג
 "םישאר" ןופ טמא רעד הרבח רעד ייב טריפעגנייא ןראוועגיזיא םע ןעוו ,טציא זא
 טימ ראג ,הלהק רעד טימ ןטאראב וצ םיאבג יד רעמ טשינ ךיז ןפראד ,(עטסטלע)

 .םישאר יד

 עיסימאק־תונקת א ןלייווסיוא ןגעוו ןלאקאטארפ יד ןופ טלאהניא

 1729 ראי ןיא

 ס

 םעד ךאנ זא ,טמיטשאב טרעוו (1729) ט״פת ראי ןיא גנולמאזראפ־לאוו רעד !ןיוא
 ־ארפ עז)לזוי ףסוי ׳ר הרבח רעד ןופ םישאר יד עשראוו ןופ ןעמוקקירוצ ןלעוו םע יוז
 יד ןרעוו (םיניגע־הליהק ןגעוו ןראפעג םיוא טזייוו) ,לאומש ׳ר ןוא (.ב 4 לאקאט
 ןעמיטשאב וצ ידכ ,גנולמאזראפ עניימעגלא ןא ןפור וצ ?ןכית טעטכילפראפ םיאבג

 .תונקת עטלא יד ןרעסעבסיוא לאז עכלעוו ,עיסימאק־תונקת א

 םעד ןריזילאער וצ ךעלגעמ ןראוועג זיא א״צת ןיא רעטעפש ראי ייווצ ןיא טשרע
 םעד טמיטשאב ןבאה עכלעוו ,ןאמ יירד טלייוועגסיוא ןרעוו םע .םולשאב ןטנאמרעד

 .עיסימאק־תונקת רעד ןופ לעטשנעמאזוצ

— 129 — 



 שטשאמאז סקנפ

 (1731 — 1740) ק״ת ןוא א״צת ןר אי יד ןופ תונקת

£ 

 רעד ןיא ןעגנורעדנע עלעיצעפס ןייק ןיירא טשינ ןעגנערב .ע .ד 1 תונקת יד
 טקיטסעפראפ ןוא טרזהעגרעביא ןרעוו ייז ןיא .הרבח רעד ןופ טעברא רעדא ,גנוריפ
 ןלאצוצסיוא יוו ,ןעגנורעסעבסיוא עסיוועג טריפעגניירא ןוא עקידרעירפ יד ןופ לייט א
 היוא אדלאס א טאה רעכלעוו ,שדוח םעד ןופ בוח ןציאג םעד םיאבג ענעזעוועג יד

 .ןטפנוקנייא יד ןופ טייז רעד
 ־הרבח א ןופ ןדליג 60 טכיטשאב טרעוו טלעג־הרובק ןופ םוכס רעטסכעה םלא
 עטנאמרעד יד .ןדליג 160 ןכייר ראג א ןופ ,דילגטימ־טשינ א ןופ ןדליג 90 ,דילנטימ
 עבלעוו ,רעניווונייא עקיטרא יבגל זיולב םיאבג יד טעטכילפראפ עמראנ־םומיסקאמ
 עבלעוו ,עקינעי יד ראפ .ןרעייטש םינימ עלא ה״ד רעטסייר ןדעי וצ ןרעייטש ןלאצ
 יוו ,ןקיטרא ןייק טשינ תמ א ראפ רעדא ,ןרעייטש םינימ עלא טלאצעג■ טשינ ןבאה
 םוש ןייק טשינ טעטכילפראפ ,טאטש רעד ןיא טשינ ןעניווו םאוו ,םישרוי יד ראפ ךיוא

 .ןעזנייא רעייז טיול ןעמענ וצ טכער יד ןבאה םיאבג יד ;עמראנ־םומיסקאמ
 60 יוו רעמ רעלאצ־רעייטש ןקיטרא ןא ןופ ןעגנאלראפ םיאבג יד ןעוו ,לאפ ןיא
 ,רילגטימ־טשינ א ןופ 90 יוו רעמ רעדא ,דילגטימ־הרבח א ןופ טלעג־הרובק ןדליג
 רעדילגטימ־הרבה ייווצ ןריטפאאקוצוצ ןעגנאלראפ וצ טנער סאד םישרוי יד ןבאה
 .טלעג־הרובק רעד ןופ ךיוה םעד ןעמיטשאב ןלאז עכלעוו ,םישאר ןוא םיאבג יד וצ
 ןעמונראפ לאמא ןיוש ןבאה עכלעוו ,עכלעזא רא.נ ןייז ןזומ עטריטפאאקוצ ייווצ יד

 .הרבח רעד ןיא טמא זיא םע ןכלעוו

 זא ,ייז ייב ןקריוווצסיוא ,עקנארק יד קידנכוזאב ,טעטכילפראפ ןרעוו םיאבג יד
 טשינ ליוו רעקנארק רעד ביוא .האווצ א ןבעגרעביא טייהנזעוונא רעייז ןיא ןלאז ייז
 -ייוו שיאבג יד רעבא ןזומ ,םיאבג יד ןופ טייהנזעוונא ןיא האווצ ןייז ןבעגרעביא
 ןייז רע ב יא טזאל רעקנארק רעד עכלעוו ראפ ,ןשטנעמ יד ןענייז רעוו ,ןסיוו סנטסקינ

 .האווצ

 1825 י אי

3> 

 םע ןוא הרבה רעד ןיא גנונעדראמוא טשרעה ןראי ייר א ןופ יוו יוזא .1825 ראי
 עקידרעירפ יד ןקראטשראפ וצ ןסאלשאב טרעוו ,ןלאוו ןייק ןעמוקעגראפ טשינ ןענייז

 .תונקת

 עכלעוו ,עקינעי יד זא ,ןראוועג טרזחעגרעביא לאמ ליפ זיא םאוו ,הנקת יד (א
 רעד ןיא טמא ןא ןעמענראפ קיטייצכיילג טשינ ןענעק ,להק ןיא טמא ןא ןעמענראפ
 רעריפ־להק יד םאוו ,םעד בילוצ זא ,קנאדעג םעד ןזאלרעד וצ טשינ ידכב ןכל ,הרבה
 ־עגייב עז) ,םעראזאד ןפורעג ןרעוו וצ ןראוועג טרידארגעד טכאמ רעד ךרוד ןענייז
 יד ןזאלוצ ןליוו ןראטקעלע־הרבח יד ןעוו זא ,ךיוא טגנירד םעד ןופ .(לטעלב טגייל
 .שעראזאד יד עגונב ךיוא ,טפיארק ריא ןיא רעטייוו זיא הנקת עקיראפ יד זא ,הרבח
 שטנעמ ןשירפ א ןזאלוצ ןליוו ןראטקעלע־הרבח יד ןעוו זא ,ךיוא טגנירד םעד ןופ
 עטצעל יד ןעוו ,לאמא יוו יוזא םעראזאד־להק יד טימ ןטאראב ךיז ייז ןזומ ,יאבנ ראפ

 ."להק ןופ עטסזפלע יד" ןפורעג ךיז ןבאה

 רעמ גנומיטשאב רעייז ןטלאהוצפיוא טנער ןייק טשינ ןבאה ןראטקעלע יד (ב
 .געט יירד •וו
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 ש ט ש א מ אי ז סקנפ

 א
 ןיא ןעוועג זיא טאטש רעזדנוא םאוו ,םישדח עכעלטע ואג .רעבמעוואג 1831
 ,טעטש עקימורא יד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רעדילגטימ־הרבה לייט א ןוא גגורעגאלאב
 ,חספ םעגעגנאגראפ ןיא ןלאוו עכעלרעי יד ןעמוקעגראפ טשינ ןענייז םעד בילוצ ןוא
 ןעמ טסילשאב ,טרא ןייז ףיוא ןעמוקעגקירוצ זיא רעדעי ןעוו ,טציא רעבירעד — זיא
 ־אב ךיוא טרעוו םע ,(וילסכ ןיא .ואט 4 ןופ זיא לאקאטארפ־לאוו רעד) ןלאוו ןכאמ וצ
 םישמש יד ראפ .תמ א ןבארגאב ראפ טלעג ןעמענ וצ םישמש יד ןרעווראפ וצ ןסאלש
 ־טכער ןטימ ןדנובראפ ןענייז םאוו ,ןבאגסיוא עלא ןוא ,טלעג־ןכאוו טמיטשאב טרעוו

 .הרבח יד ךרודא טריפ ,ןטיוט א ןאט

 תורע ה
 ־אב ךיא .ןבעגעגנא טשמ זיא ,ןראוועג ןפאשעג ןענייז תונקת יד ןעוו ,עטאר יד (11

 :ןוויטאמ עקידנגלאפ בילוצ ט״םת ראי ןופ תונקת םלא ייז ןכייצ
 ראי ןופ זיא סקנפ םעד ןופ לאקאטארפ־לאוו רעטכעלטנפעראפ רעטשרע רעד — תישאר

 ;תונקת ענעבעגעג יד ןופ ׳ז תונקת יד טימ םכסה ןיא ה״ד ,ע״ת
 "םוקמב" א טלייוועג טרעוו ע״ת ראי םענופ לאקאטארפ־לאוו םעד ;יא — תינשהו
 הנקת רעד טימ טמיטש םאד .("לדנעמ ר "רתומ רולאה השדחה הנקתה יפכ םלוכ םוקמב")
 םעניא ןראוועג ןבירשעגרעביא ןענייז תונקת יד זא ,םיוא טזייוו .תונקת ענעבעגעג יד ןופ ׳א
 ,ד״בא טרילוטיט טרעוו ץריה יבצ לאומש לייוו ,ג״עת ראי ןכאנ ןיוש לאניגירא םעד ןופ סקנפ
 ןיא יוו רעירפ טשינ תונבר םאד ןעמונעגרעביא רע טאה ,טסווואב יוו ןוא .קסירב מ״קד מ"רו
 םלאפנלא ,ג״עת ךאנ ןראוועג ןבירשעגוצ ןענייז ןא ׳ט .ראפ ;ופ תונקת יד זא ,ךעלגעמ .ג״עת

 .ו״עת ראי ןופ טפירשוצ עקיטנעהנגייא סנמחנ 'ר טגלאיפ ייז ךאנ לייוו ,ו״עת ראפ
 ראנ תמ םעד ןייז רבוק םאר ןטלאהוצפיוא ןטאבראפ טאה עטיל תנידמ דעו רעד (12

 ת״ת הנקת ,עטיל תנידמ סקנפ) טלעג־הרובק םער ףיוא ןוכשמ א טמוקאב הרבח יד ןעוו ,ןאד
 .(ב״עק1"ת

 .ענעדיישראפ א ןעוועג זיא םינבר־טאטש יד וצ תושירקדררבח יד ןופ גנואיצאב יד (13
 רעד ןופ טלעג־בוט־םוי־דוביכ ןעמוקאב בר־טאטש דער טאה וואקטיוו ןיא זא הימ ןעעז יוזא
 טעטכילפראפ ןעוועג זיא רע עכלעוו ,השרד רעד ראפ גנוניולאב עלעיצעפס א ךיוא יוו ,הרבח
 ־אד .(.טסניא .טסיה .דיי י ןופ וויכרא ,וואקטיוו אשירק־הרבח סקנפ) תרצע ינימש ןטלאה וצ
 רעד ייב ןענשרד וצ טביולרעד ןעוועג טשינ ז יא בר־טאטש םעד ווו .טעטש ןעוועג ןענייז ןגעק
 ,שטשאמאז ןיא .(ג״ס הבושת םירפא רעש ת״וש) הרבה רעד ןופ םינינע ןגעוו רעדא ,הרבה
 ־עג ,תושרד עניימעגלא ענייז ראפ הרבה רעד ןופ טלעג ןעמוקאב בר רעד טאה ,סיוא טזייוי

 .הרבח רעד ןופ םינינע יד ןגעוו לעיצעפס טשינ ןטלאה
 ריא ריוא ןוא ןראוועג לטב לעיציפא הליהק יד זיא ראי 1822 ראונאי ןט1 םעד (14

 ."ינשטינזוב רוזאד" רעד ןראוועג טמיטשאב זיא טרא
 ־יפאק ןאזינראג רעשטשאמאז רער טאה (ןושח ףוס) 1831 רעבאטקא ןטם21 םעד (15

 .(ןילדאמ ןוא עשראוו ךאנ ןיוש רעטצעל רעמאס רעד בגא) טרילוט

 11 עפורג

 ןלאקאטאדפ־לאוו
 1710 ןופ לאקאטארפ־לאוו רענעבירשראפ רעטשרע רעד

 (25 ׳ז)

* 

 תגש אתש יאהד םידסח ילמוג לש השודקה הרבחד !יאבגהו םישארה ןה ולא
 .ק״פל ןיע ,רת

 ו״צי אטילד קסירב ק״ד ןואגה ברהב דוד ׳ר םישארה םיפולאה
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 שטשאמאז סקנפ

 ףירב עשוהי ר״רהב ףולאה
 ןיאבגה ןיפולאה

 א״רב שירעב ר״רהומ ףולאה
 לגס ןועמש ר״רהומ ףולאה

 ק״סרב״פזוי ר״רוהב ףולאה
 ,ארב חרז םהרבא ר״רוהכ ףולאה

 א״רב לדנעמ ר״רוהמ ףולאה השדחה הנקתה יפכ םלוכ םוקמב
 ק״פל ןיע וית ןסינ ׳דכ ׳ה םוי םויה הכלהכו ןוקתכ השענ ל״נה לכ

 אטילד קסירב ק״קד ןואגה ברהב דוד םאנ
 דארבמ ה״הלז הדוהי ר״רוהמב לשעה עשוהי םאנו

 שניפ ףסוי ר״רהכ א״אלב עשוהי םאנו
 יווקלזמ ...א״אב ביל ׳ירא םאנו

 .םואנו

 (1728) ח"3ת ראי

 (28 ׳ז)

6 

 ׳ג םויב תישענה םידסח ילמוג השודקה הרבחהד םיאבגהו םישארה ןה ולא
 .םיררובה יפ לע ח״פת חספ לש ה״חד

 םישארה יפולא
 ל״ז ביל אדוהי ו״המ ןואגה ברהב דוד ו״מ דובכ דיגנה ברה

 ינרותה ה״הל ודובכ לחומ) ל״ז ןירב ךורב ר״רוהמב קציא ו״המ דובכ
 (הרבחה ינפ לכ ינפב היה הז .טרח ביל "ירא ר״רהוהמב שארה

 םיאבגה םיפולאה
 לגס לאומש ר״רהב ףולאה

 א״רח שריה יבצ ר״רהומב ףולאה
 ם״ירח יר״ב לדוי ר״רהומב ףולאה

 הנמתנ קספ יפ לעו .ןוקיתב אלש השענ הז) םכופ השמ ר״רהומב ףולאה
 .(קספהב ראובמכ ,ריעל ץוחמ .פ״.ארב השמ ר״רהבה״ה

 ׳יהיש המ דובכה לכ ונייהד םיאבגה םוקמבו םישארה םוקמב ונייהד םלוכ םוקמבו
 ביל ר״רהומב שארה ה״ה ומוקמב 'יהי יזא 'יהי אלו ל״נה םייונמהמ ׳א לכל עיגיו
 ףירב ביל ר״רהומ ה״ה) ל״גה םירבדה לכמ 'א תאז ורבעיש םאב םוצע סנקבו ףרב

 .(קספהב ראובמכ םולכ הז השעמב ןיא ןכב ןוקיתכ .אלש םוקמב השענ
 םימדוקה (!) הגשמ ל״גס לאומש ר״רהכ ףולאהל היהש המ הכ יופיו דובכה לכ
 ינהנא יזא ןימלע תיב לע אובת אלש הרצ לכ לע ושדחב שדח ידימ דובכ ול קולחל
 היהיש ףארב לדנעמ ם הנמ ר״רהומ ה״הל תאז דוככ ונקלח אתש יאהד םיררובה

 .ומוקמב

 (16 ה״פת הספ לש מ״החד 'ד םויה םימתחה לע ונאב .אנמיהמ היארל
 .דארבמ לישעה עשוהי םאנ

 תוצח רחא בוט־םוי ברעב התיה ל״נה אתש יאהד יפלקה תרירבש תויהל)
 םקגפה חול לע םיתורחה תונקתב ןייעל םיררובל קיפסמ ןמז היה אלו
 ¬המ הזיא םהיניעמ םלענו ,הנקתה יפכ ותונכתמו וירוב לע לכה דימעהלו
 םיאבג ינש ושעש הנושאר ,תונקתה דגנ אוהש המ תונמתה השענ תונקת
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 ,דהא קר שדח יאבג תושעל רומג רוסיאב אוהש המ ,םלועמ ויה אלש םישדה
 סקנפהו ,ריעל ץוחמ יאבג םוש ושע אלש ,הנקתה לע רובעל דוע ופיסוהו
 דהא הנמנש תישילש הב דועו ,ריעל ץוחמ דחא יאבג אקוד תושעל חותפ
 ומלשנ אלש תויהל ,הזזז־ןמזל תונמתה םוש ול עיגמ וניאו םוקמב תונמתהב
 יאורק ןינבו ןינמ בור וררועתנ הז לעו ,ישדאלמ לש םינש ׳ג רחא םינש שלש
 הלילחש ,םלוכ םכסומב הלעו הז רבדב םיחקפמ ויהו ,הרבחה לש הדעה
 הרובחה יפמ הקרזנו ,תונקת לכמ ׳י לש וצוקו ןטק רבד לע ףא רובעל הלילחו

 .לטובמו לטב אוה אליממ ,הנקתה דגנ םיררובה ושע רשא םישעמה לכש
 .ח״פת ןסינ ה״כ ׳ב םויב ןורכזלו תרמשמל סקנפל אבוה

 (1755) ו״טקת ןופ לאקאטארפ־לאוו

 (63 ׳ז)

0 

 .ק״פל ו״טקת אתש יאהד השדקה הרבחד םיפולאהד תונמתהה הכרבלו לזמל
 םישארה

 ןהכה םהרבא ׳ר ברה
 בירה ביל ר״רהמ ה״ה דובכ

 א״רהב שריה ר״רה ה״ה
 םהיניב היהש לרוגה יפכ ןרדס הנושארה םיאבגה השלשה םיאבגה םיפולאה

 ןושאר אצי הז ףארב יאמש ר״ח םרבא "ררומ ה״ה דובכ
 ינש אצי הז ףירב ׳רב ןמסוז 'ל״רהומ ה״ה דובכ

 אצי הז דארגנראט ק״קד ד״בא ל״גהאמה ברה דובכב קחצי ר״רהומ ה״ה דובכ
 ישילש

 קורב קחצי ר״רהומב השמ ררהומ ה״ה
 ר״הב קחצי ר״רהומב ללה ר״רהומ ה״ה ףולאה םלכ םוקמב

 ט״הבד םיאבגה םיפולאה
 קב״רב עטנ ר״רהומ חונמה ןתח ימרי "ררהומ ה״ה

 ה״רח לדוי ר״רה ה״ה
 ץכ לאירזע ררהומ ה״הב שריה יבצ ר״רהומ ה״ה

 לדוי ה״הב לדוי ומה״ה
 םותחה לע ונאב היארלול״נה םוי השענ ל״נה לכ
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 ןלאוו עטרילונא

 (57 ׳ז)

 ס

 םיררובה ואצי ק״פל ט״קת אתש יאהד הספ דעומה לוחב השענה יפלקהש תויהל
 לשומה רשה וננודא ןמ יטבארבא :ןקות סקנפ חול לע תותורחה תונקתה גייסו רדגמ
 לזמל השענ םויה ןהו ,םינושארה םיררובה ישעמו יפלקה לטבתנ הז תמחמו ודוה םורי

 .(1759) תיטקת זומת ׳בב ׳ג םוי םויה השדח יפלק

 (60 ׳ז)

 :רעטרעוו עקידנגלאפ טימ ךיז טקידנע ט״יקת ןופ לאקאטארפ־לאוו רעד
 *פ לעו םינישי םגו תושדחה תונקתה יפ לע הכלהבו תדב רמגנו השענ ל״נה לכ '
 םילשי ומוכס םילשהל ךירצה םהמ הזיא אצמה םאש דבלבו םיררובה לכ תומכסה

 .םותהה לע ונאבו ןוקתל ומוכס
 (17:טפירשוצ רעקידנגלאפ רעד טמוק לאקאטארפ םעד רעטנוא

 11400 2 \¥13<1/ץ ]ע 115111׳ 10)4

 3¥ !¥00110 \ז

 ?<0110,01/ £0 1 .10101 ;1 110/\11111 ]11־0(41010 ןנ01'2<101111,

 2311110011׳0ץ 13 810 3110111111.110. 1331(3 21). /\])1'. 1759.

 (141 ׳ז)

£ 

 ה״ב
 ירשפאב היה אל ןכל (18רוצמב ונאבו וניריע בצמ סרהנ םיברה וניתונועב יב ןעי
 ךא .תונקתה יפב רבעה חספ דעומה לוהב ונייה ונמזב יפלק תושעל השידק הרבחה
 היהיש לרוג תושעל .הפ םיראשנה השידק הרבחה ישנא לכ תעד יפ לע רומגנ תאז
 בישיו הבוטל ונריע דעב ׳ד רומגיש דע רעריסאקו םישאר ינשו םיאבג ינש התע תעל
 םוימ רהא שדוח ך־שמב הרובחה ישנא לכ :ףסאתהל ורהאי לבל יזא .ותזוחאל שיא לכ
 .לרוגה ןמ ולע תעבו .זלה סקנפב םירמאנה תונקת י״פע יונומו יפלק ושעיו םאוב

 רעריסאק םישאר םיאבג
 ררעה לשיפ "ר שרה ליטענ הימחנ ׳ר ןיורק קילעז ןרהא ׳מ ינברה

 ליסעק עטנ ׳ר ש־ה דלעפראלק שרעה יבצ ׳מ יברה

 .:ןוגל םישנא וברהו זלה תעב םיער םיאולחה היה םיברה וניתונועב יכ ןעי םג
 לישנא ׳ר שמשה ריבעהל הפ םיאצמנה אשידק הרבהה ישנא לכ תעדב רמגנ ןבל
 ׳ד םחרי רשא דע ומוקמב היהיש ל״ז יכדרמ חונמה ןב המלש לבקתנו .ולש תורישמ
 ושעי זא וא וניתוביבס תורייעב התע םירזפנה אשידק הרבחה ישנא לב ואביו ונילע

 .םנוצרבו םיצפחכ

 א״צקת ןסינ ׳הכ .הפ םיאצמנה הרובחה ישנא לב תמכסהב רמגנו ושענ תאז לכ
 .ץטשאמאז הפ
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 תורעה
 םלא ןלייוו םעד בילוצ המולחמ 8 ןפורעגםיורא ןבאה ח״פת ראי ןופ ןלאוו יד (16
 !םארב השמ טמיטישאב ד״ב ןופ הספ רעד .רירב ביל "םוקמב" םלא ןוא סקופ השמ יאבג
 יאבג םלא טלייוועג רדסכ ןיוש טרעוו *וארב השמ רעבלעז רעה .סקופ השמ ןופ טרא ןפיוא
 — רעטערטראפ םלא טלייוועג רע טרעוו ב״צת ראי ןיא ןעוו .ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
 ג״צת ןופ ןראי עקידרעטעפש יד ןיא .("תונמה,ד לבק אלו") ןא טשינ טמא םעד רע טמענ
 ןענעגעגאב סקופ השמ ןעמאנ םעד ןגעקאד .יאבג םלא טלייוועג רעדיוו רע טרעוו ד״צת ןוא

 .םקנפ םעד ןיא טשיינ דימ
 ־טימ יד טשינ טניד םע זא 0.1 תונקת יד ןופ ׳ד הנקת יד טעטיול שיטקאפ (17
 ןקידנטכיל-בראפ םעד וצ ןלאוו יד ךאנ רעדא ,ןלאוו יד תעב ןלאצוצוצ טכער יד רעדילג
 לאמ םאר זא ,םיוא רעבא טזייוו .םיאבג םלא טלייוועג ןרעוו ןענעק וצ ידכ ,זנעצ^רעייטש
 םע ־^עבא ,עכייד גונעג טשינ יד ראפ החנה עסיוועג א ןכאמ טלאוועג ןראטקעלע יד ןבאה

 .וצרעד ןזאלוצ טשינ ץירפ ןופ חוכ ןטימ ןזיוואב ןבאה םאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענייז
 ־וצ זא ,טסעפ טלעטש רע .1831 ראי ןיא ןבירשעג זיא 0. לאקאטארפ רעד (18
 ־עגראפ ןענייז עכלעוו ,ןפמאק יד טימ תוכייש ןיא) טאטש רעד ןופ גנורעגאלאב רעד ביל
 ־עג טשינ טאה (1831 — 1830 ןופ ג ירק ןשיליופ־שיסור םעד תעב שמשאמאז ייב ןעמוק
 קילייווטייצ ןסילשאב ייז .גנולמאזראפ־׳לאוו עכעלרעי יד חספ רעומה־לוח ןעמוקראפ טנאק
 ־לעוו ,ןטייהקנארק יד בילוצ .רעריסאק 1 ןוא םישאר 2 ,םיאבג 2 ןביילקוצסיוא לדוג א ךרוד

 ,(עפארייא טשרעהאב טלאמעד טאה עכלעוו ,הפיגמדחעלאכ יד ןעמ טניימ םאד) ןשרעה עכ
 שמש םעד ןגאזוצפא ןסאלשאב רעדילגטימ־הרבח רענעסילבראפ־טאטש רעד ןיא יד ןבאה

 .(הלוגס א יוו) ןטסאפ ןייז ןופ ןעלשנא ׳ר

 111 עפורג

 סעמראנ־הבקת יד רעסיוא רעדילגטימ ענעמונעגנא
 (36 ׳ז)

* 

 רוסיאבש ,לכ ןיעל חותפה סקנפב תראובמה תמדוקה הנקת יפ לעש םנמא םא
 ןמזהש השע תוצמ ונידיל האבש ,תויהלו ,הנשל ׳א םא יכ .הרבחהל לבקל רומג
 המכל םילועה שדוק ילכ תונקל ונינפל ׳ה הרקה ידכ ,הכירצ התיה העשהו אמרג
 דהא לכו .הרבחהל םישנא הזיא ונסנכהו ,הרבחה ינפ לכ ונילא ונפרצו-.תואמ
 דומנ רוסיאב תויהל ונילע ונלבק הז תמועלו — --ולש המדקה תועמ קליס
 רוכמל לבל וניתובא ורדג רשא רדגה רבדבו-הרבחהל שדחמ םדא םוש סינכהל
 ,שקב רשא תושקב תרצפה לדוגלו .ותויה םייחב ודועב הרובק םוקמ םדא םושל
 םילוכי ונייה אל —-הרובק םוקמ ול רוכמל /יטירב לאומש ׳מ שישיה ה״ה
 — — .ל״נה הרובק םוקמ ןינקל םימודא ינש ךס קליסו-.םקיר וינפ בישהל

 .(1728) תיח׳פת חספ דעומה לוח ׳ד ׳ג םויב סקנפל אבוה

 (10 ׳ז)

6 

 ונב סינכהל םידסח תלומגו השידק הרבחה ונתאמ שקיב היעמש ר״רוהמ ה״ה
 ומצע תא םדק רבכש הנקתה דגנש םנמא םאו ל״נה הרבחהל ביל הדוי רמכ דליה
 עודיהב םירוסאה תיבמ אצי ל״נה דליהש רשאב הז לכ םע קורב קציא ר״רוהמ ה״ה
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 — םידלי ראשכ ישדאלמ תויהל ותוא ונלבק ןכב ,םיסנב דמולמו הלהקה ינב לכל
 .הנקתה יפכ קליס רבכ המדקה תועמו

 (1746) ק״פל ו״קת הספ ׳הא ׳כ םוי םויה
 .׳יעמש הירמש

 (17 ׳ז)

0 

 ישדאלמה הדובע שדוקה תדובעל םירורב םלוכ םיבוהא םלוכ
 ונדספה הרבחה ךותל ונסנכהש םידליה םישדאלמהמ המידק תועמש תויהלו
 המוקמב הנקתה האלהו םויהמו הנקתה יפכמ רתוי ונסנכה תאזל ,לודג הוצמ רבדל
 תסנכהו ,הנקתה יפכ םא יכ רתוי סינכהל אלש ןמאנ םוקמב עוקת דתי תדמוע

 םיעושעש ידילי הרבהה ׳ךותל
 -(םידיגנה ינב ןופ ןעמענ 13 ןגלאפ סע) — —

 ד״מקת תנש-םויה .םתוחה לע ונאב היארל תויהלו

 1\ז עפורג

 דעדילגטימ ןעמעננא םייב םיאנת ענעדיישראפ
 (28 ׳ז)

* 

 המכו המכ ונינפל אב אפור שריה יבצ ר״רהב רעב בוד ר״רה הלענהו רקיה
 הרבחד םישארה םיפולאה דובכ :ףורצב םיאבגה םיפולאה וגיתלד לע קפוד ,םימעפ
 דב לע ללכו ללכ ןימולשת אלב םניחב שדוקב תרשל ונוצרש וירבד תעצוהכ השודקה
 ,אפורל ומלשל םדי גישה אל רשא תינלוח וא ילוח הזיא היהיש םאב אובת אלש הרצ
 ששל ותנוכש יאדובו ,םנחב תולועפה לכ לאה תרזעב תושעל .תרשל הצור אוהו
 ,השודקה הרבחה ךותב םלועבש תונמתה םושו רפוכ םוש הצור וניאש רשאב םימש
 ונלבקו ,ונלש סקנפה ךותב םשרנש המ ןוקתה ןמ וילע ונלקהו ונישאר תא ונענ ןבב
 יפ לע דבלמ הוצמ לכל השודקה הרובחה ינבמ דהאכ תויהל ל״נה רעב בוד ר״רהל
 הרבחה ךותב תונמתה םושו יפלק םוש ול תויהל אלש םירבד תעצוהו ולש ורוביד
 ו״ית וילסכ ׳ה ׳ה םוי םויה םתוחה לע ונאב םימש םשל ותנוכש הז תוכזבו ונלש

 .תיח איפ

 (29 ׳ז)

6 

 חסוי ר״רהרומ חונמה ה״הב לדוי ר״רהומ רספסהו דיגנהו שארה םמורמה ה״ה
 ׳מכ ןטקה ונב תא סינכהל שקיבו --םירחבנה תונקת ילעב ונינפל שגנ לזוי
 השעמל םדוק יאנתב תושדחה תונקתה תיישע םדוק השודקה הרבחה ךותל לזוי ךסוי
 המדקה תועמ קליסו השודקה הרבחה ךותל םידליה תלבק ןינעב גייסו רדג השענש

 -.הפי הנמב
 .קפל ק״ת רייא ׳הד 'ב םוי םויה
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 ןלאקאטארפ יד ןופ טלאהניא רעצרוק
111 

* 

 זזנקת רעד ז!יוא טקוקעג טשינ םאד ,טסעפ טלעטש לאקאטארפ רעד .1718 ראי
 ןפארטעג ךיז טאה םע יוו יוזא ראנ ,ראי א דילגטימ ןייא יוו רעמ ןעמענוצנא טשינ
 ׳טימ םכסה ןיא םיאבג יד ןבאה ,ןדליג טרעדנוה עכעלטע ראפ שדוק־ילכ ןפיוק וצ

 חרבה רעד ןיא ןעמענוצניירא ןסאלשאב רעדילגטימ־הרבח ענעעזעגנא עכעלטע
 א םיוראפ טלאצעגנייא טאה ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא ,רעדילגטימ עייג עכעלטע

 .עמוס עסיוועג

 -םיוא ןטכאמעג םעד *ףיוא טקוקעג טשיג זא ,רעטנוא טכיירטש לאקאטארפ רעד
 ־עג טשינ זא ,ךיז טגאז רעטייוו .טפארק רעלופ ןיא הנקת עטלא יד טביילב — םאנ
 ׳טרעוו — עקרק ןייק ןבעל םייב ןפיוקראפ וצ טשינ ,םולשאב ןטלא םעד זףיוא טקוק
 עטיור) םימודא ייווצ ןייא טלאצ רעכלעוו ,ןלאומש ׳ר ראפ םאנסיוא ןא טכאמעג

 .(ןדליג

6 

 ופיירפאב זיא םאוו ,דניק םעד ראפ םאנסיוא ןא טכאמעג טרעוו םע .1746 ראי
 םאוו ראפ ,עמראנ רעד רעסיוא הרבח רעד ןיא ןעמענוצניירא ,הסיפת ןופ ןראוועג

 .עמוס עקירעהעג יד טלאצעגנייא רעירפ טאה רעטאפ רעד

 פ

 ןעוועג קיטיונ זיא םע יוו יוזא זא ,טסעפ טלעטש לאקאטארפ רעד .1784 ראי
 ־יבג ייר א הרבח רעד ןיא ןעמענוצנא ןעמ טסילשאב ,ךאז רעקיטכיוו א ז!יוא טלעג

 .רעדניק עשיר

 טביילב — ראי א דילגטימ ןייא יוו רעמ ןעמעננא טשינ ןגעוו הנקת עטלא יד
 .טפארק ןיא

 ןלאקאטארפ יד ןופ טלאהניא רעצרוק
 1\ז

* 

 ןריט יד פא טגאלש רעכלעוו ,אפור רעב בוד ןופ גנודנעוו רעד ףיוא .1728 ראי
 ־אב טרעוו ,עקנארק עמערא יד םניחב ןענידאב וצ ראפ טגייל ןוא םיאבג יד ןופ
 ־טימ־הרבח םלא ןעמענוצנא םיא ןוא תונקת יד םיא ראפ ןרעטכיילראפ וצ ןסאלש
 ןוא טראוו ןייז ןטלאה לאז רע זא ,םיא טימ טדערעגסיוא טרעוו םע רעבא .דילג

 .הרבח רעד ןיא טמא ןייק ךיוא ןוא טכער־לאוו ןייק ןעגנאלראפ טשינ
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6 

 וצ ןפוראב ןענייז עכלעוו ,יד וצ ןעמוקעג זיא לדוי 'ר ריבג רעד .1740 ראי
 ןייז ןעמענוצנא ,גנאלראפ ןייז ראפ טגייל ןוא ,הרבה רעד ראפ תונקת עשירפ ןכאמ
 טדער רע רעבא .תונקת עיינ ןעמיטשאב םעד ראפ ךאנ הרבח רעד ןיא ןוז םעניילק
 עסיוועג א טמיטשאב ןרעוו לאז םע זא ,זיא גנאלראפ ןייז זא ,םיוראפ ןופ םיוא ךיז
 זא ,טגאזעג טרעוו רעטייוו .הרבח רעד ןיא רעדניק ןעמעננא ןופ ןינע םייב ץענערג

 .הפי־הנמ א זיא עכלעוו ,טלעג־ביירשנייא טלאצעגנייא םיוראפ ןופ ןיוש טאה רע

 עפורג

 רעדניק ןופ ןעגנוביירשראפ
 םסקעט

* 

 לא *תארק ׳ד םשבו יתיכז אל םלדגל רשא םינב רבש לע יתחנא לע הדבכ ידי
 היהי לודג ןטקה רזעילא םידמוצמ יכרי לע ידיחי ינב רזעילא יתללפתה הזה רענה
 עיגה אלו םימיל ריעצו ךר ןידע ודועבו ,םישעמבו תודימבו הרותב לודגה רזעלא ׳רכ
 שיא ירשא הזה הרקמה רמאי וילעו וזה השדק הרבחל •דוצמל וסינכמ ינא ךוניחל
 ¬וט םינשי םימי תכיראל םימיה לכ ויתוצמבו ׳ד תרותב ץופחי ץפח ויתוצמב ׳ד ארי
 .ק״פל תילד ם״ת חספ דעומה לוח 'ד םוי םוח .ארב הכזמ אבא םתסכו .םימוחנו םיב

 ל׳גס לאומש ר״רהב רזעילא

6 

 םמורמה ךולאה הלעב תרבגה השאה איה ןימלע תיבב ותיב התנב םישנה תמכח
 ינפל בוטל תושעל הבוטל םהינש הנווכתהש םחורי מ״ב לשעה עישוהי ר״רהמכ
 רמכ בושחה רוחבה םיכחו קיני ןתחה אוה ׳א םהינב ינש תא •דוצמל וסינכהו םיקלא
 םישעמו תוצמלו ׳דלו הרותל םהינש לדגי הסירעב לטומ ןידע רשא ינשהו המלש
 םימי תוכיראל השודק הרבחה ינב םיארקנ םהינש היהיש היחיש םחורי ארקנ םיבוט
 לע ןימלע תיבה ינפ לש רעש תיבה תונבל םמצע תא ובדנתה הז רובעבו ,םינשו
 ךשמ ישדאלמ היהי דחא לכ לש ןואשנה ןמז ןמ םינבה ןמ דחא לכ תגהנהו םתאצוה
 המה הזה םויה ןמו הרובחה ינב לככ רבד לכו יפלקל ךייש ךכ רחאו םינש שולש
 ייטרפ ללכ וז הרבחל ומצע תא הנוקש םדא לכ רשאב הרבחה ךותב םימותחו םיבותכ

 .׳דל ודי בותכי הזו ינא ׳דל רמאי הז ויקדקדו

 .לשעה עשוהי ר״רוהמכ ןב המלש
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 ןטסקעט יד ןופ טלאהניא רעצדוק
 גז

>/ 

 ייב ןבראטש רעדניק יד םאוו ,םעד *!יוא ךיז טגאלקאב רעטאפ רעד .1704 ראי
 רעד ןיא ןביירשוצנייא רזעילא דניק קיצנייא ןייז רע טסילשאב םעד בילוצ .םיא

 .הרבח:

6 

 ןרעוו ,ןאמ םענופ המכסה רעד טימ ,יורפ רעד ןופ גאלשראפ םעד ךיוא .1705 ראי
 יד .גיוו רעד ןיא דניק א ךאנ זיא םנייא עכלעוו ןופ ,רעדניק ייווצ יד ןבירשעגנייא

 .ןימלע־תיב םייב זיוה־רעדאפ א ןעיובוצפיוא ראפרעד ךיז ןטכילפראפ ןרעטלע•

 גז1 עפורג

 רעדילגטימ עטסנקעג ןוא ענעסאלשעגסיוא
 (6 ׳ז) טסקעט

* 

 ונתואמ ל״נה שריה יבצ ר״רהכ שקיב (1740) ק״פל ק״ת רייא ׳ז ׳ד םוי םויה
 המב ול ןיאו ודי הטמש רשאב ונב דעב רדנש ל״נה הרות רפסה תא ול ריזחהל■
 דוע ול ןיאו הרבחהמ החדנ ונבו הרות רפסה ודיל ןתינו ונוצר ונישע ןכב .סנרפתהל
 שדח רחא םדא ןידכ וניד היהי הרבחה ךותל םנכיל הצרתישכו ,הרבחהב תוכז םוש■
 הרבחהד םיאבגהו םישארה םיפולאה הלא ירבד הכ הרבחה ךותל םנכיל הצורש־

 .השודק
 .דוד ר״רהומכ םהרבא אדוהי השמ םאנ

 (42 ׳ז)

6 

 תיב תסנרפל ידיב יוצמ וניא ךסכהש יתסנרפ קחוד תמחמ הטמ םותחה ינא
 דובכ תאמ יתשקבו יתיב תסנרפל הלובחת'םוש יתאצמ אלו םידדצה לכ לע יתרזחב
 ל״נה הרבחה דובכל יתתנש .המדקה תועמ יל ריזחהל ה״גו השודקה הרבחהד םיונומה;
 ימוקמב איהה הרבחה ךותב תויהל יאקירחבו ימוקמב רחא בושח םדא הזיא לבקלו.
 הרבחה ישנא תמיתח ראש ךותב םיאבה ךותב םותחה לע יתאבש ידי תמיתח היהיו.
 אעכי םאו .םלועמ םותחה לע יתאב אל ולאכ תלטובמו הליטב תאז המיתח היהיו.
 רבשנה שרחכ לטובמו לטב אהי ל״נה םיונמהמ יל ןתינה םיונמה ׳תחב בתכ הזיא־
 תמחמ אלמ ךסכ יוצרב השודקה הרבחה יתוא וצרתה רבכ יכ ללכ יתבוטל שורדי אלב
 םדא הזיא ימוקמב לבקל םדיב תושרו .אוהה ךסכ ימולשת יתלבק רבכו ידי. תמיתח
 הרבחהד םיונמה לכ תפיסאב .םותחה לע יתאב אנמיהמ ׳יארלו םהיניעב רשכויש רחא
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 דעומה לוה ׳א םויה רומג יוצרב קר חרכהו םנוא םוש ילב םידסח ילמוגהו השודקה
 .(1743) ק״פל למיג ׳קת חספ

 ל"ז שבייפ שלישמ ר״רהב שבייפ םלושמ שאנ

 (27 ׳ז)

0 

 ¬ארל ןורכז ןיא עמשנ אלו הארנ אל הטמל ץרא ידסומו הלעמל םימש ודמי םא
 -השעש עשפו ערה השעמה םינורחאל םג םינוש

 - ■ — — ,םיאבגה דובכ תא בישהל אב אלש יד אל-ק״פל ו״עת אריו ׳פ
 אל השע ןכ אל אוהו-- ץראה םעל הוחתשהש וניבא םהרבאמ לודג ונל ימו
 םיאבגה וארשכ ׳א םויבו תבשב תחנומ התיה הז תמחמו םיאבגה לא אובל ובל ןתנ
 טהל אוביש ותוא אורקל םהלש שמשה תא וחלשו םתודמ לע ורבעו םהל אב אלש
 תמה לע הרס רבדל ויפ אלימו בתכב תולעהל ןתינ אל רשא םינוגמ םירבד בישהו
 הצור ןיא םינשו םימי וא המילש עובש תחנומ אהתש ףא ןושלה הזב ובל תורירשב
 ¬רואהו תוירבה ינפב רבדה הנוגמו — --תחרסומ היהתש ףא לישכה ויפו תולעל
 ןייעל השודקה הרבחה לכ תא םיאבגה ופסאתה ןכב — --הפב זא היהש םיח
 רמש תא תוחמל ושארב םהיפמ אצי רשא תאזו — --איהה הצרפה רודגל חקפלו
 טלשל ותומ רחאל ףאו תימלוע איהה השודקה הרבחהמ הדינ אהיו סקנפה ףד ןמ

 — --- הדמ דגנמ הדמ-- — ולעפמב
 .(1716) ק״פל ויו ןיע וית ןושחרמ ׳בכ ׳ב םוי םויה

 שטשאמאז ק״קד ...א״אלב םונקורפמ רודגיבא םאנ

 :טפירשוצ עקידנגלאפ ךיילג טמוק לאקאטארפ שעד ךאנ
 ־ה״ה תאמ הציפה שפנבו ,רומג לוטיבכ לטבתנ ל״נה קספהש רבדה לגלגתנ
 עגונהל יאנגו רועיכ םוש עמשי אל האלהו םויהמו-ןישארה ,םיאבגה םיפולאה

 .הרבחהל םוצע סנקב-— הז רבדל

 ס

 -ייא ןגעוו ב״עקת ראי ןופ לאקאטארפ רעקידרעטייוו א טמוק ףד ןבלעז םעד ףיוא
 השודק הרבחה םיונמה דובכ דגנ-קוה ילבל ויפ רעפ רשא-םענ
 ינפל אובי רשא דע-סקנפה ךותב ונוחרס םשרי רשא ןסאלשאב טרעוו׳ס ןוא
 טיונמה דובכ ופרטצי יזא-סייפל אובי אלש םאו םתוא סייפיו םיפולאה דובכ

 -קספ ול ושעיו הלהקה ישאר םיפולאה דובכ תא אשידקה הרבחה
 ק״פל ב״עקת וילסב ׳כ םויה

 :טפירשוצ א ןאראפ זיא לאקאטארפ םעד ךאנ
 .הנוגה הנתמ ןתנו ,השעש השעמה םיאבגה םיפולאה ול ולחמו-
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 ןלאקאטארפ יד ןופ טלאהניא
 \ז1

* 

 רע עכלעוו ,הרות רפס יד ןבעגקירוצ םיא לאז הרבח יד טעב יבצ ׳ר .1740 ראי
 םאוו ,םעד טימ השקב ןייז טריוויטאמ רע .דניק ןייז ןביירשראפ םייב ןבעגעג טאזד
 טסילשאב הרבח יד .ןבעל וצ םאוו ןופ טשינ טאה ןוא ןראוועג טמעראראפ זיא רע
 רעד ןופ דניק ןייז ןסילשוצסיוא קיטייצכיילג רעבא ,השקב ןייז ןעמוקוצנגעקטנא■

 .הרבזז

6 

 ,ןאטעג ץלא טאה רע זא ,טסעפ טלעטש רענעבירשעגרעטנוא רעד .1743 רא׳י
 טשינ רעמ ןיוש טאה רע רעבא ,עילימאפ ןייז ןרענרעד וצ ןעלטימ ןעגיפעג וצ ידב
 ־?ויוקנייא םאד םיא ןרעקוצמוא השקב ןייז ןעמוקעגכאנ זיא הרבח יד .געווסיוא ןייק
 ־ער קיטייצכיילג רעבא .הרבח רעד ןיא םיוראפ טלאצעגנייא טאה רע םעכלעוו ,טלעג
 עיצאנגיזער רעד וצ זא ,רעטנוא טכיירטש רע ,טפאשרעדילגטימ ןייז ןופ רע טרינגיז

 .ןעגנוווצעג טשינ רענייק םיא טא.ד

0 

 ־עג אזא י זא ,גנולעטשטסעפ רעד טיט ןא ךיז טבייה לאקאטארפ רעד .1716 ראי
 טלדנאה םע זא ,ןעז וצ זיא טלאהניא םעד ןופ .ןראוועג טרעהעג טשינ ךאנ זיא עטכיש*
 ־דנאהרעטנוא םיאבג יד וצ ןעמוק טשינ ליוו עכלעוו ,ןאזרעפ רעסיוועג א ןגעוו ךיז
 געמ זא ,רע טרעפטנע הרבח רעד ןופ חילש םעד .תמ א םענייז ןבארגאב ןגעוו ןעד

 .ןייב טשינ םיאבג יד וצ רע טעוו — ןרעוו ןעקנוטשראפ וליפא תמ רע־זי
 ןופ גאלשראפ א ןעמונעגנא טרעוו אשידק הרבח רעד ןופ גנולמאזראפ א ףיוא
 ■•אנ ןייז ןקעמסיוא ןוא הרבח רעד ןופ ןקינעפשרעדיוו םעד ןסילשוצסיוא םיאבג יד
 הרבח יד זא ,וצ טיג ןוא קספ םעד פא טפור טפירשוצ עקידנבענרעד יד .סקנפ ןופ ןעמ■

 ־אזוצ ןיא י זןרוווראפ זיא םע ןכלעוו ןכאמ טעוו רעכלעוו ,ןקינעי םעד ןענעסנק טעוו
 .טאט ןייז טימ גנאהנעזב

0 

 טאה רעכלעוו ,ןיושראפ ןסיוועג א ןענעסנק וצ םיאבג יד ןסילשאב 1812 ראי ןיא
 טשינ ייז טעוו רע ביוא — ,הרבח רעד ןופ רעריפ יד ןגעק ןטערטוצסיורא טגאוועג
 רע ןוא ןעוועג לחומ םיא ןבאה םיאבג יד זא ,טגאז טפירשוצ־ןבענ יד .ןטעברעביא

 .הנתמ עקירעהעג א ןבעגעג טאת
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 רז11 עפורג

 הרבח רעד ןופ ןטפנוקנייא־םנגעמראפ ןוא רעטלעג
 (33 'ז) טסויעט

* 

 םמורזנה (ףולאה םע ונרשפתה א״פת רייא ח״כ ׳א םוי םויהש ןורכזל תאז ונמשר
 ונתה תרובק תעב אטפא ק״מ םהרבא ר״רהומב קחצי ר״רהומ גלפומה ינרותהו שארה
 היהו ,םימודא הרשע ק״פל הה״ללצז 'ידבוע ר״רוהמב םייה ר״רוהמ גלפומה ינברה
 ןפואבו ׳ראשו ר״מאו הבצמה תדמעה תעב ןה ,תואצוה לכמ רוטפ היהיש יתופמ יאנת
 הרובק תועממ השודקה הרבחה ואיצוי .אלש ל״נה הרשפל ל״נה םמורמה הצרתה הז
 ויהיש ידב ,ק״הב רצימב רוכמל תדמועה עקרק תוינק לע ויהיש קר רבד םושל ל״נה
 םושל ל״נה תועמב עוגנל אלש העובשבו הלאב ונילע ונלבק ןכב ,ל״נה ונתחל ןורכזל
 רדנג רופיאה םירוסא םה םירחא םיאבגו םישאר ׳יהיש !ףאו ,ל״נה עקרק לע קר רבד
 עיגיטי ףא .ל״נה עקרק לע ונשרפוהו ונצקוה ןכ תנמ לע יכ רחא רבד לע ףילחהל
 םה תואצוהש גוהנכ השודקה הרבחה ךרוצל ואצוהש המ יאבגו יאבג לכל תאזה תעל
 ר הא םוקממ היהיש דע םתבוח תא ןיתמהל םהלש תא ורתיוו ב״יפעא תוסנכה לע רתי

 .םותחה לע ונאב היארלו ׳א הטורפ ףא עוגנל רומג רוסיא ןכבו ,תובגל

 לודגה ןואגה ברהב דוד

 (71 ׳ז)

6 

 ה״הלז דוד ר״רהומ חונמה ה״הב רעבוד ר״רהכ םמורמה ה״ה אב םויה םצעב
 אתש יאהד ו״צי םידסה תלימגו השודק הרבחד םייונמ ינפל שילקעי ׳ר לכ יפב ארקנה
 תסינכל ןימיה דצמ וירצמו וינמסב עודיה תיבהמ שילש קלה ומצע תא בדנתהו ,ה״נקת
 .ןהכה רדנול דוד ר״רוהמ לש תיבה ׳בה דצמו הפרט רשב ירכומ םילרע לש שיקטאי
 וירחא ראשנ אלש תמהמ ה״הלז ביל ׳ירא ר״רהכ חונמה ויחאמ השוריב ול הלפנש
 ונימכח ירבדל ןיליעומ רתויה םינפוא לכ יפ לע הרומג הנתמב בדנתהו ,אמייק לש ערז .
 עיקר םור דעו הערא םוהתמו הבחרלו הכראל תיבה לכמ שילש קלח הכרבל םנורכז
 תועממ רוטפ היהיש הז ןפוא לע ,וניתלהק הפד ו״צי םידסח תלומגו השידק הרובחל
 רבכ הזמ ץוחו ,וירחא ראשנה דליה ונבמו ,ל״נה ל״ז ביל הירא ר״רהכ ויחאמ הרובק
 ׳לפ בהז םירשעו השש האמ ךס םינמוזמב ודיל ו״צי םידסה תלימגד הרובחה קליס
 היה שוריפבו ל״נה ל״ז ביל הירא ר״רהכ ויחא לש ותשא תבותכ קלסל ודיב היהיש
 םינש האמ דע ותריטפ רהא ותרובק םוקמ עקרק ול היהיש אלמ ןחלש ינפל רבודמ
 לע לח היהי לכה הבצמ תדמעהו ותרובק תאצוה םגו םימד ןתמ םוש ילב ודובכ יפל
 אל ל״נה רעבוד ר״רהכ לש וייח ימי לכו ,אוהה תעב היהיש םידסה תולימגד םייונמה
 ןה ל״נה תיבה שילש קלחמ האנה תבוט םוש םידסח תלימגו השידק הרובחל ׳יהי
 רכש* םוש לוטיל וא ילוה הזיא וב קיזחהל רמול ךירצ ןיאו םלועב שומיש םוש שמתשהל
 לע לח לכה ףיוק רדיוו םגו תיבה ןוקיתה לכ הז דגנו ,ל״נה תיבה שילש קלחמ הריד
 הטלחהב טלחוה זא םינש האמ דע ותריטפ רחא קר .וייח ימי לכ ל״נה רעבוד ר״רהכ
 ר״רוהמ לש ותשאל ןיאו ו״צי םידסח תלימגד ...ל״נה תיבהמ שילש קלה אמייקו הרומג
 קלחמ ל״נה רעבוד ררהב הלעבמ הל היהתש התבותכ ימד תובגל חכ םוש ל״נה רעבוד
 ¬תבותכ תובגל הל היהתש רחא םוקמ הלעב תאמ הל םרפוה רבכ יכ ,ל״נה תיבה שילש
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 םמצע לע ולבק םייונמה םגו ,ג״סב בוטה ונוצרמ ל״נה רעבוד ר״רהכ לביק ל״נה לכו
 אב תורוד ירודל תרמשמל תויהלו ליעל רמאנה לכמ םייקלו רשאל םהירחא םיאבה לעו

 ךות םותחה לע ןכ םג ואב םייונמה ידיגנ דובכו םותחה לע ומצעב ל״נה רעבוד "ררהכ
 ה״נקת בא םחנמ ,כ ׳ד םוי רמגנו השענ םיבר םימי דומעי ןעמל זלה סקנפה

 רילצנעג רעב בד ׳קה
 וגהנו ותסיג תבותכ קלסל אצומ !ףסכ ל״נה רעבוד ׳ר דיב ןיאש תויהלו ,ל״נכ םוקי

 ליעומה !ףקותה לכ םוקיו ל״נכ קלסל ןיע תבוט השידק הרבחה יונימ ידיגנ ינזור דובכ
 ןכ לע תדכ השענש תמחמ ל״נה בוד ׳ר תשא תבותכ ןינעל !ףא ,ל״נה םינפואה לכ

 ק״פל בל ירשילו ןושחרמ ח״ר ׳ד ׳וי ד״בה יוניש ילב ל״נה תיבה שילש טלחוה
 ד״בא ןואגתב ףסוי ׳קה
 ראשנו הלעמל רמאנה לכ לטבתנו ל״גה תיבה ןודינ דמעמ השענ הטמלד םוי םויהכ
 דבועש דבועשמ (...) ותשאו רעבוד ׳רל ךיישה תיב (...) ונייהד זועו ףקותב הז ןפוא
 אלש ןמז לכו .בהז האמ ךס דעב םילוח רוקיבו םידסח תלומגי השידק הרבחהל רומג
 השמח הנש ידימ השידקה הרבחה תפוקל ה״צע ןתיל ל״נהגוזה םיביוחמ הז ךס קלוסי

 ...בהז

 (174 ׳ז)

0 

 תיח נ״קת ( ) יפלקה םדוק םייונמה תפיסאב השענ
 ראשנה השודקה הרובחל ךיישה רכממו חקמ תוכזה יכ םיאבגה ונחנא וניאר רשאל
 .םינש המכ הז הזמ הסנכה םוש הרובההל ןיא ותגוזו רעב לידנמ ׳ר ינברה חונמהמ
 תורודל רכז .תויהל השודקבש רבד הריכמה תועמהמ תושעלו הרכומל ונמכסה ןכל
 א״ירת ׳ד םוי .ל״נה הרובחהל ךיישה שדח רתכ ונישע ל״נה תועמהמ־ --םלוע

 .ק״פל

 (86 ׳ז)

 ס

 ראשנ אלש רשאל ונתאמ אציו הפד ׳ק הרובחה ינב לכ ופסאתה הטמלד םוי םויהכ
 י״פע ןכל .ל״נה השאמ שרוי תויהל אמייק ערז םוש ריפאמ לידנעניג החונמה השאט
 תחא ונייה ׳ירחא ראשנ רשא (?) ט״ומזה ינש תא ונחקל סקנפב ראובמה הנקתה ףקות
 ראובמכ םהירצמב םיעודיה יקצעדראס׳ ןודא־ תיבב תינשהו ,יקסניוואנ ןודא תיבב
 ,םלועב יוניש םוש ילב הפד השידק הרבחל האלהו םויהמ םיכייש ויהיש עודיה סקנפב
 םחנמ ה״ר תוטמ ק״שע עודיה ׳פב ראובמה ה״חה ףקותב לכו ,ולובגב סנכי אל רזו

 .שטשאמאז הפ ז״ירת לבא

 ןלאקאטא־פ יד ןופ טלאהניא
 \׳־11

* 

 םימודא 10 רעווש ןייז ראפ טלעג־הרובק ןייא טלאצ טפא ןופ קחצי .1721 ראי
 ןפיוק וצ ףיוא טדנעווראפ ןרעוו לאז טלעג םאד זא ,יאנת םעד טימ (ןדליג עטיור 10)
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 טשינ ןבאה םיאבג יד זא ,טמיטשאב הרבח יד .ןימלע־תיב םעד ןרעסערגראפ וצ דרע
 .טלעג םעד ןופ תובוח ערעייז ןעמענוצפא טכער ןייק

6 

 םיא זיא םאוו ,זיוה םענופ לטירד א הרבה רעד קעווא טיג שליקעי ׳ר .1825 ראי
 רעדורב ןייז ראפ טלעג־הרובק םלא — בייל ׳ר רעדורב ןייז ןופ השורי א ןלאפעגוצ
 ןופ הבותכ יד ןלאצאב לאז רע ,ןדליג 126 ןשליקעי ׳ר טיג הרבח יד .דניק ןטיט בייל ׳ר
 ־טאטש םעד ךרוד טקיטעטשאב ךיוא טרעוו ךאמפא רעד .רעדורב ןייז ךאנ הנמלא רעד
 ־קעווא טשינ טאה שליקעי ׳ר רעד זא ,םיוא רעבא טזייוו) .רעכעלצעזעג א •םלא בר
 ,(,טקא םעניא ןכארטשעגרעטנוא טרעוו םע יוו ןליוו ןטוג ןטיט זיוה קלח םאד ןבעגעג
 םאד קירוצ טמוקאב שליקעי 'ר ןוא לטב ךאטפא רעד טרעוו םורא ראי יירד ןיא לייוו
 ־הרובק סלא ןדליג 100 הרבח רעד ןיא ןלאצאב וצ ךיז טעטכילפראפ ןוא זיוה קלח
 רע זומ ,ןדליג 100 יד ןלאצנייא טעוו רע זיב .רעדורב םענעבראטשראפ ןייז ןופ טלעג

 .ראי א ןדליג 5 עסאק־הרבה רעד ןיא טנעצארפ ןלאצ

0 

 םענעבראטשראפ ןופ ןעמוקאב טאה הרבח יד םאוו ,טפעשעג םאד .1851 ראי
 ־ראפ וצ סע הרבח יד טסילשאב .טפנוקנייא ןייק טשינ טיג יורפ ןוא רעב־לדנעמ 'ר

 .םענעבראטשראפ ןכאנ קנעדנא םלא ,הרות רתכ א ןבאט טלעג ןראפ ןוא ןפ־יוק

 ס

 עבעלגעוואבמוא סאד ןעמענוצוצ הפיסא ןא ףיוא טסיילשאב הרבח יד .1857 ראי
 ךמס ןפיוא ריפאס לדנעניג יורפ רעזאלרעדניק רענעבראטשראפ רעד ןופ םנגעמראפ
 טשינ ןבאה םאוו ,םנגעמראפ ןגעוו ךיז טאה םקנפ םעד ןיא) הנקת רעקידרעירפ א ןופ

 .(טכוזעגפא טשינ הנקת םוש ןייק ,םישרוי ןייק טזאלעגרעביא

 ¥111 עפורג

 להק ראפ השודק הרבח רעד ןופ תואולה ןוא הליה
 (33 ׳ז) טסקעט

 ־יוהמש וניבל תבדנמ ונבדנתה ז״פת ןויפ ח״ר ׳ב םוי םויה ןורכזל תאז ונמשר
 ברה הנמלאה ישרוי לש תועמה ןמ הוקמה ןקיתל ןתיל השודקה הרבחה ונא םיב
 אלש העובשבו הלאב ונילע ונלבק יכ תונשל הלילחו .בהז םיעשת ךס ל״צז חיכומה
 ברהב דוד ר״רהמ ברה דיל וננתנ ל״נה תועמהו ,רבד םושל ל״נה ךסה תועמב עוגנל
 ןקתל וז הוצמב םיקסעתמהו .ךכת תואצוה לע ןתיל ךרטציש תע לכב ןכומ היהיש

 .ל״נה דוד ר״רהמ ברהל טיווק ונתי הוקמה
 םאנ ל״נה םויב םימותחה לע ונאב היארל
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 (35 ׳ז)

6 

 .השידק הרבחה ינב לש םליחו םהב רשיי אבט ילעופל םירמוא

 דע רשא הרות רתכ השארל הרטע תויהל הרותל דובכ ונתנ רשא וניתלהקד
 רשא םינושארה םימיב ו״צי וניתולהקד שרדמה תיבב היה רשא הרטעה םרוה הנה
 ,וחוללחו םירז ואב דאמ דע ונולד יכ םיתעה קוצבו ,תורטע המכ הלאמ םיבוט היה
 להק ידיו .די לא דימ הריכמב םירז ידיל וניתולהקה ׳הב ירתכמ תחא רתכ האבו
 הרבה בל יבידנ חור ׳ה ריעה רשא דע-— הנוידפ יד ואצמ אלו וטטומתנ
 -וניתלהקד שרדמה תיבל תאזה הרטעה תונקל ואצמהו —-השידק
 ןדעי ןרעוו וצ טצונאב רעטשרע רעד ןייז לאז רתכ רעכלעוו ,יאנת רעד טגלאפ רעטייוו
 תיבב הרות רתכ לש דוביכ דימת רכמוי הרות רתכ דעב .דוצמ תועמו ,ןוא תבש
 דיל רסמוי יצחה התואו יצחה ערפי הנוקהו ,תוצמה רכומה שמשה די לע תסנכה
 ןישארו השידק הרבח יאבג יפ לע תעכ רחבנה אוהש דוד ר״רהומ דיגנה ברה דובכ
 —י— — ו״צי וניתלהקד תסנכה תיב תיבה קדבל ךייש תועמהו הז לע רבזג תויהל
 -ו״ח ורכמל וא הניכשהל הזה רתכב די חולשל-להקה חכב ןיאו —

 ק״פל תיח פת רדא א״כ שטשאמאז ק״קד הלהקה ישאר יפילא ירבד הכ אלה

 ךסוי ר״רוהמב יבצ אדוהי השמ םאנ

 תומרחב םירזוגו חכ ץימאו םינוא ברב זועו ךקותב םיצמאמו םימלאמ ונחנא םג
 די חולשל לעמ לועמל ובל לע הלעי רשא םדא ותוא לע םירראו םויידנו תואמשו
 רוכמל וא ןובשחל ןה ,ל״נה הרות רתכ םכותבו הרבחהל םיכיישה שדוקה ילכ ןתואב
 תותמשו תומרחה תא ורטפי לא םיסנקו םירמו םישק םישנועמ שנעי שונע .םולשו םח
 קחמנ וניא ומצע ןועו ,הרבחל ץוח וא הרבחהמ שיא ותוא היהיש ןה היהיש ימ היהו
 שיא ותוא היה םא רמול קידצ ןיאו ונב ינבו וינבו וילע וילגר טומת תעל וילע דקפהל
 םגו ,הרבחה ישנא ומע וקסעתי לא ותומבו הרבחהד סקנפמ ומש תוחמל הרבחהמ
 דיגנה דובכ תושרו די תחת חנומ אהי הרבחהד שדוק ילכה לכש ונלוכ םכסומב הלע
 .תיח״פת חספ לש דעומה לוח ׳ד םויב ןורכזל סקנפל אבוה ברהב דוד ר״רהמ ׳הה ברה

 (50 ׳ז)

0 

 ךופעזוי ׳קמ קחצי ׳והמהמ ׳עמהש ועדי ןעמל ונירחא םיאבה תורודל ןאכל אבוה
 ב״הב ןינבל וא ,לודג ךרוצל ותרובק ימד תועמה ךס שרפוהו (-) ךרד ורבעב
 לוק תיבשהל להקה תפוקל עייסל (— —) יכ תעבו ,המודכו .הקדב ןקתל ונייהד
 תמכסהב ןכבו (-) םהילע דבכוהש ונמע ינב ינע לע לקהל ידכבו תוניתנמ הבהדמזז
 דגנו .אוהה תועמ ךסמ שילופ בהז תואמ הנומש ךס ל״נה תועממ םויהכ ןתינ םיונמה
 —) םיקטאיח ןיבו ץחרמה תיב ןיבש ךרוח תיב לש הסנכהה תא להקה (-) הז

 ונאב תאש רתילו השדקה הרבחה ייונמו ריעה יבוטמ העבש יפ לע השענ הז לכו
 .׳קפ ק״פל במקת רייא םתוחה לע
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0 

 הפד םידסח תלימכ השודקה הרובחהמ הטמ ימותהה ונחנא ונלבקש ןורבזל אבוה
 ימותחה ונחנא םיבייחמו לודג רבד ךרוצל רעדנעלאה ךילדנער םימודא הרשע ךס
 ןימלע תיב .רדג ךרוצל ׳קפד השודדק הרבהה וכרטציש יתמ ל״נה ךסה ריזחהל הטמ
 ינדבעשש רמאנ שוריפבו םלועב הפ ןוחתפו הנעמו הנעט םוש ילב להקה תפקמ ׳קפד
 רייא ׳ב ׳א םוי ,םויה םתוחה לע ונאב היארלו ל״נה .בוחה לע ׳קפד שדוק ילכ הז לע

 .קפל נקת
 ,ןייטשניראה עישוהי ׳קה ,ןהכה.לגס לדנעמ ׳ר ןתוח לאיחי םאנ

 .אנהב שריה ׳קה
 קסע ךרוצל ל״נה םימודא הרשעה להקה םיפולאה וערפ רייא ׳וב 'ה םויה הזו

 ..הנעמו הנעט םוש םהילע ןיא התעמו לודג
 .ק״חד םייונמה םיפולאה םתוחה לע ואב

£ 

 רונתהש לודג ןוקית ךירצה רבד וניארו ,הלהקה תוכרטצה לע ונחקפ םויה ןה
 יאבג םידיגנה םייונימה לצא איצומ !ףסכל ןיאו-דוסיה דע לפנ ץחרמבש
 םישאר יפולא דובכ םע השידק הרבחד םייונימ ונחנא ופסאתהו השידק הרבחהד
 בהז םיעבשו השמח ךס תוולל המכסהב הלעו ו״צי וניתליהקד יגיהנמ הלהקה ידיגנ
 דצ לע ,-חונמה השאהמ ןובזעב ראשנה-דיגנה דיב שיש ל״פ
 תעב ונ*רחא םיאבה לע ונלבקו הנשל האמל השש (19 ל״ז ם״רהמ אקסיע רתיה
 םלשל הלהקה ללכ םיבייוחמ םישנ תרזעבש השודקה כ״הבל ןוקית הזיאל ךרטציש
 -- םיחוורו ןרק ןה הפה ח׳גד םייונמה תפקמ וא להקה יגיהנממ להקה תפקמ וא

 .שטשאמאז ה״פ הנקת אתש יאהד בא םחנמ 'ה 'ג םוי םויה

 ןלאקאטארפ יד ןופ טלאהניא רעצרוק
¥111 

 טנאמער־הווקמ םעד וצ ןבעג וצ רעייטשוצ ךיז טעטכילפראפ הרבח .1727 ראי
 ...הנמלא רעד ןופ םישרוי יד ןופ ןעמוקאב ןבאה ייז טאוו ,טלעג םעד ןופ ןדליג 90

6 

 ־ראפ רעדא ןפיוקראפ טזומעג טאה ןוא טמעראראפ זיא להק יוו יוזא .1728 ראי
 ןיא ןעמוקאבניירא ךיז טאה רתב ןייא זא ,םיוא טזייוו ןוא) הרות רתכ א ןענכשמ
 קיטייצכיילג .ןפיוקוצסיוא סע השידק־הרבח יד טסילשאב —־ ,(טנעה עשידיי־טשינ
 ןענכשמראפ רעדא ,ןפיוקראפ וצ ןגאוו טעוו רעכלעוו ,םעד ךיוא םרח א הרבח יד טגייל

 .הרבח רעד וצ ןרעהעג עכלעוו ,שדוק־ילכ יד ןופ סאווטע

0 

 ןופ — ןדליג עשיליופ 800 טימ עסאק־להק רעד םיורא טפלעה הרבח .1782 ראי
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 קחצי ןקידנזיירכרוד םעד ןופ טלעג־הרובק ןעמונעג טאה הרבח יד םאוו ,טלעג םעד
 ףיוא טאה להק םאוו ,רעלאצ־רעייטש עמערא יד ןרעטכיילראפ וצ ידכ ,ווופעזוי ןופ
 -ארפ רעייז ךיז ןגעק ןפורעגסיורא טימרעד ןוא ןרעייטש ערעווש וצ טגיילעגפיורא ייז
 טפנוקנייא םעד הרבח רעד ןטערטוצפא להק ךיז טעטכילפראפ ףליח רעד ראפ .טסעט

 .זיוה א ןופ

 ס
 -ראפ ןוא ךעלדנער עשידנעלאה 10 הרבח רעד ייב םיוא טגראב להק .1790 ראי
 ןעוו ןלאצוצפא להק ךיז טעטכילפראפ בוח םעד .שדוק־ילכ יד הרבח רעד ייב טנכשמ
 ־עפש ןכאוו עכעלטע ןיא — .ןימלע־תיב ןופ טיולפ םעד ןריטנאמער טעוו הרבח יד

 .בוח םעד טלאצעגפא להק טאה רעט

£ 

 הרבח יד .הווקמ רעד ןיא טנאמער א ןכאמ וצ ןעוועג קיטיינ זיא םע .1795 ראי
 רעמאזניימעג א ךאנ .וצרעד ןעלטימ־טלעג ןייק טאהעג טשינ רעבא טאה השידק
 םעד 5ןיוא ןגראבוצסיוא ןסאלשאב טרעוו רעריפ־הרבח ןוא להק םעד ןופ גנוטאראב
 -ראפ וצ טזאלעגרעביא טאה יורפ ענעבראטשראפ א םאוו ,טלעג םעד ןופ טנאמער

 .ןזניצ טימ בוח םעד ןבעגוצפא ךיז ןטכילפראפ.להק ןוא הרבח .לוש יד ןטכיר

 תורעה

 -עטליווו ףי-וא ןראוועג טמיטשאב זיא םאוו ,טלעג ןצונאב םייב ןזניצ ןלאצ סאד (19
 -עג זיא ןעמענ טנעצארפ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ךאז ענעמונעגנא ןא ןעוועג זיא ,ןקעווצ עקיט

 ־תווח" טראד עז (׳הי ק״ס ׳םק ןמיס העד הרוי) ןראטידערק עשידיי ייב ךעלריטאנ יוזא ןעוו
 ."תעד

 םם עפורג

 (20 ״םירקבמ״ הרבח ענענאטש׳טנא יד סורא ןלאקאטארפ

 (111 ׳ז) טסקעט

 הלילחש ,הטמלד םוי םויהמ ,העובק הנקת תושעל ,הרובחה ינב לכ םכסומב הלע
 בוהז השש ןסמ ןלציל אנמחר רטפנ םושמ רתוי לבקל סירסה תלומגו םירקבמ הרובחל

 .שיליופ

 ינב םע םיכסהל םידסח תלומגו השידק הרבחד ,םיאבגה דיב תושר ךא —
 םיאבגה המכסהב היהי םא ףא — ,רתוי אלו ,בוהז םישלש ךס דע הקיל הרובחה
 ¬ה ואב ,אוהה הנקתה ףקותלו ,השידק הרבחד הרובחה ינב לכו ,השידק הרבחד
 ׳ד םוי ץטשומאז — םיאשונ הרובחד סקנפב ה״הע םמצעב םיאשונ הרובחד םיאבג

 .זרת פ״מהוחד

6 

 ד״בא ברה תמכסהב השענ השידק הרבחד םיאבגה ףסאתהב הטמלד םויה ןה
 םירקבמ הרובחה רשא םלכ םכסומב השענ השידק הרבחד םיאבגה תמכסהו ק״פד
 לביטש להקה םהל חקיל תושר םהל שי םהלש ונתליהק הפד הטמה יאשונו
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 ישנא תבוטל הרובחה יקסע לע חקפל דחיב הרובחה ישנא לב ויהיש ידכ ...ללפתהל
 .הלאה תונקתה תא םירקבמ הרובחה ישנא םהילע ולבקו ונריע

 לודגה שרדמה תיבל הנשו הנש לבב ןתיל םיביוחמ םירקבמ הרובחה ישנא (א
 .ב״ור רשע השמח ךס ונתליהק הפד
 .(שרדמה־תיב םעד ראפ טכיל ןגעוו) (ב

 ךשמב תוניל האמ ונתליהק הפד םילוחה תיבל ןתיל ל״נה הרובחה םיביוחמ (ג
 דהא לבש תונילה דבלמ .ןימולשת םוש ילב.הנש

 םדקמכ ןתיל ביוחמ ונריע ישנאמ
 ..הישודק הרבהה ולבקיש הממ טנעצרפ הרשעמ רתוי הקיל םיאשר םניא (ד
 .רתוי אלו בהז הרשע דוע םה והקי בהז האמ השידק הרבחה והקי רשאכ ונייה

 .רחא םוקממ הפמ ןה ןזה לבקל םיאשר םניא (ה
 ול וחלשיש לטיווקה יפב ןולל ךליל ביוחמ םירקבמ הרובחה ינבמ דחא לכ (ו
 ׳א םלשל ביוחמ ןולל ומצעב ךליל יאנפ ול ויהי אלש םיאבו םירקבמ הרבחד םיאבגה

 .דחא הליל תניל דעב בהז
 השודקה הרובהה ישנא וכרטצי רשאכ בוט םויו רופכ םויו שדוח שארב (ז
 יקסע לע חקפל המש ףסאתהל וכרטציש וא תורקל ןה לב־טש להקהב המש ףסאתהל

 ...לביטש להקהמ ךליל םירקבמ הרובחה םיביוחמ תבשב ןה לוחב ןה ריעה
 ־ד םיאבגה המכסהבו ונתליהק הפד ד״בא ברה תעדמ ושענ ולאה תנקתה לכ

 .םירקבמ הרובח ישנא תמכסהבו השידק הרבח
 הרובחה ישנאו םירקבמ הרובחמ םיררובהו השידק הרבחד םיאבגה ואב ןה היארלו

 .ל״נה תונקתה לכ םיקלו רשאל םירקבמ
 ו״כרת טבש שדחל ב״כ 'ד םויל רוא

 .םיאבג השידק הרבה יד ןופ ףניפ :ןטפירשרעטנוא
 .םירקבמ הרבח רעד ןופ קיצנאווצ ןוא

0 

 םיאבגהו הרובחה ־שאר תמכסהו הפד ד״בא א״טילש ןואגה ברה תמכסהב
 יכ .הלעמל םיראובמה תונקתה םעפה דוע םיקיזחמ מ״חה ונחנא השודק הרבחד
 ןלציל אנמחר ןנימ רב םושמ לבקל ,הפד םידסה תלומגו םירקבמ הרבחהל רוסא
 ריסא תאז תא ףאו .השודק הרובחד םיאבגה והקי רשאכמ םיזוחא הרשע ןמ רתוי
 הרבחד םיאבגה םיפולאה ידי לע םא יכ ,םמצעב תועמה לבקל רומג רוסיאב םהל

 .םקלח םירקבמ הרובההל םג ונתי ףסכה לבקי רשאכו .השידק
 .ח״כרת הספ דעומה לוחד ׳ד ץטשאמאז ונימש ונמתח היארלו

 :ןטפירשרעטנוא

 ןלאקאטאדפ יד ןופ טלאהניא רעצדוק

 לאקאטארפ רעטשרע רעד

 רענענאטשטנא־יינ רעד ןופ טכער יד טצענערגאב ,1847 ;יא ןבירשעג .1
 •ד .תמ םייב טעברא רעייז ראפ ןדליג סקעז יוו רעמ ןעמענ וצ "םירקבמ" הרבה

 .ןדליג קיסיירד זיב ןעמענ וצ ןביולרעד ייז ןענעק השידק־הרבה רעד ןופ ,םיאבג
 ן־א השידק־הרבח יד ןשיווצ ךאמפא רעשירפ א טכאמעג טרעוו 1866 ראי ןיא
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 טמילעגפיורא ןרעוו םע .בר־טאטש ןופ טייהנזעוונא רעד ייב "םירקבמ" הרבח רעד
 ,שרדמה■ תיב ןראפ טכיל יוו "םירקבמ" הרבח רעד ףיוא ןטכילפ־טלעג ענעדיישראפ
 טשינ טכער רעייז טצענערגאב טרעוו ייברעד .לבור 15 ןופ לאצפא רעכעלרעי א
 םע םאוו ,עמוס רעד טיול ,טנעצארפ 10 יוו רעמ תמ א ןייז רבוק םעד ראפ ןעמענ
 ןופ טכער םאד ןעמונעגוצ טרעוו רעטעפש ראי ייווצ ןיא .השידק הרבח יד טמענ
 .טנעצארפ 10 עטמיטשאב יד תמ א ןופ ןעמענ וצ ןיילא ״םירקבמ״ הרבח רעד

 .השידק הרבח רעד ןופ םיאבג יד ךרוד ןעמוקאב םוכס םעד ןזומ ייז

 תורע ה

 עז ,תשודק הרבח רעד וצ תורבה ענענאטטיטנא לעלאראפ ןופ ןוויטאמ יד ןגעוו (20
 רעקוואלצאלוו רעד ןגעוו .90 ׳ז ,1 ,2 ר״נ ,13 דגאב 1938 "רעטעלב־אוויי" רעטניוו .ש
 ןגראזראפ יהאד םאוו ,םילוח־רוקיבו השידקרררבח יד יוו תויה" ויז טגאז "תרומשמ" הרבח
 א טעדנירגעג טרעוו ,קירעהעג יוו טשינ םאר טוט תורומשמ טימ טאטש ןופ עקנ ארק יד
 השירק הרבח רעד טימ "דסח־ישוע" הרבח רעד ןופ יומאק םער ןגעוו ךיוא עז ."הרבה עטייווצ

 .(208 ,טייז 1938 שזדאל ,1 דנאב ןטפירש עכעלטפאשנסיוו רעשזדאל) קסרימאטול ןיא

 x עפודג

 תומישר־םיבדנמ ןוא ןלאקאטארפ־גנונעכערפא
 (93 — 90 ׳ז) ןטסקעט

 וצרפ םימיה בורמ רשא םתסהל ולחה ׳ה תיב יקדב רשא ,והניוקש םויה הז
 ל״ז רי-אמ ר״רוהמ ח״ונמהב לאומש ר״רוהמ דובכ ...ה״ה םיררבמה וררב ...תוצרפה
 יקנעבודמ ד״בא קחצי ה״ומ םסרופמה ינברהב לבעט ר״רהומ דיגנה ינברה ה״הו
 רשאכ ךא ,םישוע המה הנומאב יכ םתא ובשחי •אלו ...הכאלמה ןוכת םדי לע רשא
 ¬והו תובדנה לכ שונא טרחב וטרחו הלמשכ רבדה ל״נה םיקסעתמה וררב ...הרמגנ
 תפוקמ התיה זלה הבדנה תרקוי תניפ יכ תויהלו וארקי םשב םיבדנתמה לכלו תואצ

 .הרבחה סקנפב זלה ןובשחה ינטרחו ונתרח תאזל םידסח ילמוג השודק הרבחה
 שארב ...הכאלמה םלשתו ,ג״מקת זומת שדוח שארב הכאלמה תלחתה יהתו

 .ק״פל ד״מקת וילסכ שדוח
 ףופעזוי ק״קמ קחצי ׳ומ חונמה דיגנה ינברה ה״ה הכרב וירחא חינהש תועמ

 .׳לופ בוהז הרשע ףלא ךס השידק הרבהד םייונמה ושרפהו הפ רטפנש
 ינברה די תחת חנומ ׳יהש ,(?אשרומ) אשרמ ףלאוו חונמה ה״המ הרובק תועמ
 רסיק ׳לופ בוהז םיעבראו העבש תואמ ינש ךס לודג ןוקית ךרוצל שריה יבצ דיגנה

 .ודוה םורי
 בהז רשע השש השודק הרבחל ךיישה לביטשהמ הריד רכשמ

 בהז םירשעו השלש לאומש ׳ר שדוח יאבג
 בהז םיעשתו השש םיתאמ ףלא ךס ל״נה הרבחהמ

 בהז םינומש םינש האמ ךס להקה םיפולאה דובכמ יסאקמ
 בהז םיעבש םינש ךס לגיצ דעב ומלש דוע

 בהז םישימחו העבראו האמ ךס להקה םיפולאה י״ע ...דוע
 ךס להקה םיפולאה תדוקפב ם״שרב רדנעס ינברה י״ת חנומ היהש י״א תועממ
 ישלש הרותל תולעל תושר ול היהיש לרעב ׳רל ורכמש המ םגו ׳ז רשע הנומש

 .בהז םישולש ךס תעב ןתנ ׳קז לש ןטק תסנכה תיבב
 .בהז םישמחו העבש תואמ העברא להקה ׳יפולאה ידי לע לכה ךס
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 תובדנ

 בהז םישלש העברא ד״בא ברהמ
 הנומש קחצי ה״ומ ,יקנעבודמ ברהמ

 בהז םישלש
 בהז העבש ,לביל ׳ר ונתה

 בהז רשע העבש ,שריה ׳ר לש םיתרשמ
 בהז רשע העבש ,ם״רב והילא 'ר
 בהז םיעבש האמ ,ה״ב ,היבוט ׳ר

 בהז ינש ,ל״רב ךורב ׳ר
 בוהז ינש ,טייח לדוי 'ר תשא

 םיבוהז השלש האמ ,ץכ ילינמ ׳ר
 בהז ,רעציזלעצ םהרבא ׳ר

 בהז רשע הנומש ,לליה ׳ר תשא תאמ
 העברא ,השמ ׳ר ןתח קיציא םהרבא 'ר

 בהז
 בהז ינש ,מ״רח אביקע ׳ר

 ג״וט ,רעבראפ ךלאוו 'ר
 בהז ינש ,פ״רב ,היעשי ׳ר
 בהז ינש ,ךרוצ ךלאוו ׳ר

 בהז ינש ,טייח א״רב םייח 'ר
 בהז ינש ,טייח א״רב השמ 'ר

 םישולשו העברא ,םיררבנהל עדויהמ
 םיבוהז
 בוהז םירשעו דהא ,שבירב שריה ׳ר

 לודג ׳יח ,דמלמ מ״רח ריאמ 'ר
 בהז ינש ,ד״רב קיציא ׳ר

 בוהז רשע הנומש ,ך״רב בקעי ׳ר
 בהז העבש ,לבייפ ׳ר
 בהז ,דמלמ ךורב ׳ר

 בהז הנומש ,השמ ׳ר ונתחמ
 בהז רשע הנומש ,בקעי ׳ר ונב
 בהז הרשע ,רציוובארג שריה ׳ר

 בהז העברא ,ץכ מ״רב לאירזע ׳ר
 בהז םיתאמ ,א״רב מ״רח לאומש ׳ר

 בהז השמה ,רינזריק ןועמש ׳ר
 בהז העבש ,אשרמ ךלאוו 'ר תנמלא

 בהז העבש ,ץכ מ״רב ןתנ ׳ר
 בהז האמ ,והיתתמ ׳ר תשא

 בהז העבש ,ןילבולמ בר״הב השמ ׳ר
 בהז העבש ,לירעב 'ר הנב

 בהז רשע הנומש ,הטי ותב
 בהז השלש ,ץיווראנמ לאירזע 'ר

 בהז ינש ,אפור קיזייא ׳ר
 בהז העברא ,ם״שרב לאומש ׳ר

 םילודג הרשע ,טייה עשוהי ׳ר
 בהז העבש ,רעבראפ לביל ׳ר
 בהז ינש ,ץ״מרה קיציא ׳ר

 בהז ,דמלמ רעב ץריה ׳ר
 בהז הרשע ,רעב ךלאוו ׳ר ונב

 םילודג ׳וט ,טייח קיזייא 'רמ לעופ
 בהז העברא ,טייח דוד ׳ר
 בהז העבש ,םייח 'ר ונתה

 בהז ,ם״גרב םחנפ ׳ר
 בהז השלש ,יולה ,ימחנ ׳ר
 בהז ׳ב ,ץז מ״רה ןתנ ׳ר

 לודג ׳יח ,טייח ןסינ ׳רמ לעופ
 בהז רשע הנומש ,אטפאמ ה״רח ביל ׳ר

 בהז ,ןרהא ׳ר
 בהז העבש ,םיניורג םהרבא ׳ר

 בהז השלש ,בוד ךמוי ׳ר
 בהז ,א״רב ץרעה ׳ר

 בהז ינש ,אציווינאימ םוחנ ׳ר
 בהז ינש ,אפור דוד ׳ר

 בהז השלש ,א״רח לבייל ׳ר
 בהז דחאו םיעבש ,טייה א״רח השמ ׳ר

 בהז ,סענייפ שריה ׳ר
 בהז רשע העברא ,לוטמ א״רה רדנס ׳ר

 בהז רשע העברא ,א״רה הנוי ׳ר
 בהז הנומש ,ןאכואמ ברה

 בהז השלש ,ה״רח ןועמש 'ר
 בהז השלש ,ריעל ץוחמ טייח דוד ׳ר

 בהז העברא ,אפור לאומש ׳ר
 בהז ינש ,ך״רב קיציא ׳ר

 בהז רשע העברא ,ט״ארב ריאמ ׳ר
 בהז רשע הנומש ,דיגמהב ל״רח ךורב ׳ר

 בהז העבש ,ץיוויקרעיוומ ריאמ ׳ר
 בהז ינש ,קסלדעש קזחמ

 בהז השלש ,רעלקומש ל״רב קיציא ׳ר
 בהז ינש ,ןראדזימ ה״רח רדנס ׳ר

 בהז ,טייח לדנעמ ׳ר
 הנומש ,ץכ דוד ׳ר תשא הרופצ השאה

 בהז
 בהז השלש ,השמ ׳ר ןב לאוי ׳ר

 בהז השלש ,ל״רב קיציא ׳ר
 לודג 'יח ,רעזעלג קיציא ׳ר
 בהז העברא ,טייח לכימ ׳ר

 םילודג ׳וט ,םייח ׳ר
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 בהז רשע דחא ,לשעה ׳ר
 בהז ינש ,ץיוובארגמ אגייפ השא

 בהז ,ףרוצ קיזייא ׳ר
 בהז השלש ,ץכ השמ ׳ר

 ץוח ,בהז רשע העברא ,א״רח ץרפ ׳ר
 לש ג״כהב ןוקת לע איצוהש הממ

 םישנ
 בהז ינש ,ןיווחלאמ לפוי ׳ר

 בהז ינש ,ןמלז ׳ד
 םילודג ׳וט ,לדיי םהרבא ׳ר
 בהז הרשע ,רעזעלג גילעז ׳ר
 בהז העבש ,א״רח לארשי ׳ר

 בהז העברא ,ווושאמאטמ ברה
 בהז ינש ,קימעשזראטמ ןושרג ׳ר

 בהז הנומש ,ווינאדזב םייח ׳ר
 בהז ינש ,ץכ ,מ״רה ץריה ׳ר

 רשע העבש ,ץיניירמ ברה ןב ףסוי ׳ר
 בהז

 םילודג ׳כ ,ר״רב שירעב ׳ר
 האמ ,ץיוולסאוומ א״רב בקעי ׳ר
 בהז םיעבשו
 בהז העבש ,לדוי ׳ר תשא לזייר

 בהז העבש ,םנוב ׳רו רעב לדנעמ ׳ר
 בהז ינש ,רעמערק בקעי ׳ד

 םילודג ׳יח ,לדוי ׳ר תב
 םילודג ׳כ בהז ,א״רב ךנעה ׳ר

 םילודג ׳ו בהז ,רימזיוצמ יכדרמ ׳ר
 לודג ׳יח ,דמלמ י״רב ףסוי ׳ר

 בהז השלש ,מ״רב י״רב לאומש ׳ר
 לודג ׳ו בהז ,זדאלקמ שירעב ׳ר

 לודג ׳יח ,קירב םייח ׳ר
 םילודג ׳וט ,א״רח םייח ׳ר
 בהז ו״כ ,קידנארג ףלאוו ׳ר
 בהז השש ,ה״רח ילקעי ׳ר

 בוהז ,שלקיר ה״רב קיציא ׳ר
 בהז ינש ,ץריה ׳ר ונב

 בהז ,הפוא השמ ׳ר
 בהז השש ,ץכ יקרב ׳ר

 בהז ,אפוא השמ ׳ר
 םילודג ׳וט ,טייח לסוי ׳ר

 בהז השלש ,זיוה־טכעשמ ףלאוו ׳ר
 בהז העבש ,בורמענמ ברה
 בהז ינש ,השמ ׳ר רטקאדה

 העבש ,ץיוואלסייוומ א״רב רעזייל ׳ר
 בהז

 ןתיל התומ םדוק התוצש ילנח ומאמ
 םיבוהז האמ .לודג ךרוצל תיב קדבל

 בהז ,ס״דרח לסוי ׳ר
 בהז ינש ,רעלקומש רודגיבא ׳ר

 בהז העבש ,ר״ימרב קיציא ׳ר
 ׳ו בהז ,ם״דרח י״רח רעב ףלאוו ׳ר
 םילודג

 בהז ׳ג ,ו״רח לדנעמ ׳ר
 לודג ׳דכ בהז ,ץז ריאמ ׳ר

 בהז העבש ,מ״רב םהרבא ׳ר
 ׳יח בהז ,סחנפ ׳ר ונתחו לבייל ׳ר ונתח

 לודג
 בהז השלש ,ו״דרב ןולגע קיציא ׳ר

 בהז העבש ,קידנארג לביל ׳ר
 בהז העבש ,לאומש ׳ר ונב

 בהז השלש ,ןושמש ׳ר ונתח
 ׳לודג ׳הכ ,ונתחו ארח לביל ׳ר

 בהז השלש ,הפוא ףלאוו ׳ר
 ׳לודג ׳יח ,לגס ,היעשי ׳ר תשא

 בהז ,שלקיר שריה ׳ר
 בהז הנומש ,ליסרעפמ ןינמ

 בהז ,ץיווגאימ קיציא ׳ר
 השלש ,ליסרעפמ טייח ביל ׳רו שובא ׳ר
 בהז

 בהז השש ,א״רח לאוי ׳ר
 בהז העבש ,ן״רב יכדרמ ׳ר

 בהז השלש ,ונבו דמלמ יזנכשא שריה ׳ר
 בהזרדשלש ,דמלמ ז״רב לאומש ׳ר

 בהז ינש ,שירא 'ר
 בהז רשע הנומש ,ח״פ יכדרמ ׳ר

 בהז השש ,בוד המלש ׳ר
 בהז ינש ,ץז המלש ׳ר

 בהז ,טייח קיזייא ׳ר
 בהז העבש ,לדוי השמ ׳ר

 בהז העבש ,(״.)׳ר
 בהז רשע םינש ,דארבינסארקמ'(....) ׳ר

 בהז השש ,השמ ׳ר
 ׳לודג ׳גי בהז ,טייח קיציא ׳ר

 העברא ,םייח ׳ר ונבו אפורה (...)׳ר
 םיבוהז רשע

 בהז ינש ,טחוש השמ ׳ר
 בהז העברא ,א״רב בקעי ׳ר

 בהז ,בורזואמ ףלאוו ׳ר
 בהז םירשעו העבש ,דארבמ ץריה ׳ר

 בהז ,ןולגע לפוי ׳ר
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 ינש ,השמ ׳ר ןתה קיציא םהרבא ׳ד
 בהז
 בהז םירשעו השלש ,גוראו־ השמ ׳ר

 םילודג ׳הכ ,ולעופו רענזריק שירעב ׳ר
 םילודג ׳ונ בהז ,טייח (...) ׳ד

 בהז ינש ,(...) 'ר
 בהז יגש ,לכימ ׳ר

 בהז םירשעו םינש ,איירוגמ ץריה 'ר
 בהז םירשעו םינש ,לירעב ׳ר ופתשו

 לודג ׳יח ,מ״רב דוד ׳ר
 בהז ינש ,הילדג ׳ר

 םיבוהז רשע יגש ,מ״רב םהרבא ׳ר

 העברא ,יקצטסערבמ ד״בא (...) ׳ר
 בהז םישלשו

 בהז העבש ,לואש ׳ר ונתח
 בהז ינש ,מ״רב טייח דוד ׳ר

 בהז ,מ״רב רפיא 'ר
 בהז ינש ,שירעב ׳ר

 בהז רשע םינש ,...ח״רח השמ ׳ר
 בהז העברא ,בורזואמ םוחנ 'ר

 ,ןישרבעשמ ברה ונבו ב״רהב קיציא ׳ר
 בהז ׳טכ

 בהז ,רנזריק לאומש ׳ר
 .םילודג ׳כ ,שורא 'ר

 ןופ לאקאטארפ־סגנונעכערפא םעד וצ ןעגנוקרעמאב ןוא טלאהניא רעצרוק
 1783 ראי ןיא לוש רעד ןופ טנאמער ןטריפעגכרודא

 ךראוועג זיא טעברא רעד טימ ןריפנא םאד זא ,רעביא טינ לאקאטארפ רעד
 ,טעברא יד .ןוז סבר רעקגעבוד םעד לבעט ׳ר ןוא לאומש ׳ר םיאבג יד טיורטראפנא
 םע לייוו ,טנכערעגפא ןראוועג טשינ ייז טימ זיא ,םישדח 5 טרעיודעג טאה עכלעוו
 טלעטשעגראפ ייז ןבאה טנאמער םעד ןקידנעראפ ןכאנ .יורטוצ ןעוועג ייז וצ זיא
 רצ ןדנאפ־טפיוה יד יוו תויה ןוא .ןבאגסיוא ןוא ןטפנוקנייא יד ןופ גנונעכער םעד
 םקנפ־הרבח ןיא טרעוו םעד בילוצ ,השידק־הרבח יד ןבעגעג טאה טנאמער םעד

 .גנונעכערפא יד טנכייצראפ
 1.296 טגאמער םוצ ןסאלפעגנייא זיא אשידק־הרבח רעד ןופ עסאק רעד ןופ

 .ןדליג 457 עסאק־להק רעד ןופ .ןדליג
 .םיבדנמ עלעודיווידניא יד ןופ המישר יד ןבעגעגנא טרעוו םעד ךאנ

 •עיצקא רעד ןיא לייטנא ןא ןעמונעג ןבאה ,המישר רעד ןופ ןעז וצ זיא םע יוו

 -יפ םע .עטסמערא עמאס יד זיב ,טאטש רעד ןופ רעניווונייא עשידיי עלא טעמכ
 ןבאה ןעמאזוצ ייווצ ןוא (ןשארג) םילודג 10 ןבעגעג ןבאה עכלעוו ,םיבדנמ ןרירוג
 זא ,יוזא .םירוחב ןייק טשינ ךיוא ךיז ןעניפעג המישר רעד ןיא .םילודג 18 ןבעגעג
 עכעלטע יד) רענעמ־עילימאפ ןעוועג ןענייז םיבדנמ עלא זא ,ןעמעננא ןענעק רימ
 ־:זעוופא רעד בילוצ — רעדא ,תונמלא ןענייז םיבדנמ םלא ןרירוגיפ םאוו ,ןעיורפ

 .(רענעמ ערעייז ןופ טייח
 עקידנעטשבלעז 33 ייז ןשיווצ אד זיא םיבדנמ 186 לאצ רעניימעגלא רעד ףיוא
 ־ייא — רעטנורעד ,5 — םיאפור ,14 — רעדיינש :(טנעצארפ 17,7) תובאלמ־ילעב
 רעבראפ ,2 — רעלקומש ,2 — רעקעב ,3 — רענשזריק ,ראטקאד לטיט ןטימ רענ
 ־שזריק ,2 — ןלעזעג־רעדיינש :םיתרשמ .2 — (דימשדלאג) ףרוצ ,2 — רעזעלג ,2 —
 •יד ןבעגעגנא טשינ ,שריה ׳ר ייב םיתרשמ ;3 — תולגע-ילעב ;1 — ןלעזעג־רענ

 .םידמלמ 3 ןוא טחוש 1 ,דיי זיוה־טכעש 1 ;לאצ
 :עלעבאט רעקידרעטייוו רעד טיול ראפ ךיז ןלעטש תוניתנ יד

 5-— ןדליג 100 רעכעה
 25-ןדליג 100 זיב 25 ןופ
 7 _ _ _ — .--- — ןדליג 25 זיב 10 ןופ
 36-- --ןדליג 10 זיב 5 ןופ

 !13-— -— ןדליג 5 ןופ רעקיצניוו

 186-ןעמאזוצ
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 (קראי־וינ)קנורט .י .י

 דינמ רענכדד רעו
.1 

 פארט םעד טלעטשעג בור׳ס ןעמ טאה רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןעמונעגנא ןעורעג זיא םע .גנולקיווטנא ןייז ןוא רפס ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ףיוא
 ־שירעפעש עצנאג רעייז ןוא רפסה־םע ןא ןענייז ןדיי זא ,םאיסקא ןשיראטסיה א ראפ
 ןשידיי ןופ קיטקעלאיד יד .טפירש רעד ןיא ,ןגאז וצ יוזא ,טקירדעגסיוא ךיז טאת טייק
 יד ןופ ןלאשגאוו יד .ךוכ ןשידיי ןופ קיטקעלאיד רעד ןיא טכוזעג ןעמ טאה טסייג
 טייקכעלטלעוו רעד ןיא ןעניפעג וצ טביולגעג ןעמ טאה תופוקת עשידיי עקיטסייכ
 ־רעפמיישאב זןוס־לכ־זןוס ןבאה רימ יוו יוזא .ךוב ןשידיי ןופ טייקלארקאס רעד ןיא יצ
 עשידיי עקיטסייג םאד ןדיימ ןבעל שידיי לאנאיצאנ רעדנא ןייק טאהעג טשינ ךעל
 ןופ עטכישעג עלופ יד טכוזעג ןדיי ןופ ןבעל ןקיטסייג ןיא ראפרעד ןעמ טאה ,ןבעל
 שידיי קיטסיייג .לשמל ,ץערג טריפעגכרודא טנעווקעסנאק םע טאה יוזא — .ןדיי

 .רפס רעד .ךוב עשידיי םאד — םיוכרוד — ןסייהעג טאה ןבעל
 עשידיי ןופ ןראוועג טריראנגיא יוו טעמכ זיא הפ־לעבש טסייג רעשידיי רעד
 ,םיא וצ טקרעמעג ךיז טאה רוטלוק רעשידיי ןופ עטבישעג רעד ןיא .רעקיראטסיה
 ־רעד ךיוא טמאטש םע .גנואיצאב עשירעטומפיטש ןימ א םעפע ,הפ־לעבש טסייג םוצ
 טייקיטמייג רעשידיי ןופ גנולקיווטנא יד טאה עטכישעג־רוטלוק עשידיי יד םאוו ,ןופ
 -עג םאד .טראוו ם ע נ ע ב י ר ש ע ג םעד ןופ געוו־םגנולקיווטנא ןפיוא טכוזעג
 ־ידיי ןופ הגרדמ עטריזיליטס ןוא עטרעטיילעג יד ןעוועג עקאט זיא טראוו ענעבירש
 ־עדאקא רעד וצ ןעוועג רעטנעג זיא טראוו ע נ ע ב י ר ש ע ג סאד .גנופאש רעש
 םאד יוו טסייג ןופ עיטארקאטסירא רעטקארטסבא רעד וצ ןוא טייקטנרעלעג רעש־־מ
 ןופ םידומע ענעריפאפ יד ►ףיוא ןבעל .ןוא ןבעל םענופ ךיז ןרעדנוזפא .טראוו עטדערעכ
 ־ידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ץנעדנעט עקידרדסכ ןוא עשפיה א ןעוועג זיא ןטנאילאפ
 ־יג רעפסאמטא רענעריפאפ רעקיזאד רעד ןיא ךיז ןעמ טאה רשפא .טייקיטסייג רעש
 ריפאפ ןפיוא .טייצ רעד ןופ םמערוטש יד ןופ ןעוועטאר ןענאק וצ טביולגעג רעב
 ע ט ד ע ר ע ג םאד .טייקיבייא רעד ראפ ןרילאזיא ןענאק וצ רעכיג ךיז ןעמ טפאה
 ןיא ךאנ טראפ םע זיא ,ןעגנילק טשינ לאז םע ןביוהרעד ןוא שיטאטסקע יוו ,טראוי
 ־עג עקידנסילפ יד ןופ ןרילאזיא טשינ ךיז ןאק םע ןוא ןבעל ןיא ןדנובעגנא ןצנאג
 םעד ןבאה וצ ?ןראדאב טראוו עקידעבעל םאד .טייקכעלגעטלא רעד ןופ ןשינעעש
 -עגסיוראילאז םע ןעמעוו ראפ ,שטנעמ ןקידנקריוו ןקידעבעל
 טייקמעראוו רעקידנריסלופ רעד ןיא לייטנא ןא ןצנאג ןיא ךאנ טמענ םע .ןרעוו טגאז
 ראפ .ןבעל ןטימ ןייגרעדנאנופ טשינ ךיז ןאק ראטארא רעד .טייקכעלקריוו רעד ןופ
 טשינ ךעליירג ,ןייז לאמא טייקכעלקריוו יד ןאק שיטביירש םייב רעלעטשטפירש םעד
 ¬ראפ עטקארטסבא ןא םעפע יוו רעמ טשינ .עיזוליא ןא ןוא ץנעצסינימער א יוו ,רעמ
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 בור־יפ־לע ןענייז ןבעל םוצ רעמיצ־טעברא ןשימעדאקא ןופ רעטצנעפ יד .גנולעטש
 .טסייג ןופ תודדובתה ךעד ןיא ךיז טקיטלאטשעג טראוו ענעבירשעג םאד .טבאמראפ
 □עד ןופ רעפסאמטא יד .טפירש רעד ןופ רעפכאמטא יד ז יא ט יי ק מ א ז ,נ יי א
 ..ליפעג־סטפאשניימעג םאד ןוא ט יי ק מ א ז נ יי מ ע ג יד זיא טראוו ןטדערעג
 שטנעמ ןקידעבעל ןטימ טסייג רעד ךיז טפעהאב טראוו ן ט ד ע ר ע ג םעד ןיא

 .ןטיונ ענייז טימ ןוא

 ךיז טאה טייקיטכייג רעשידיי ןופ עטכישעג יד זא ,גאט רעד יוו ראלק זיא םע
 רשפא ךיז טאה יז .םירפס יד ןופ םידומע עקיטכראפרע יד ?!יוא זיולב טליפשעגפא טשינ
 רעשידיי רעד ןופ ןשינעעשעג עקידעבעל יד ןטימ ןיא טלגיפשעגפא רעקינייוו טשינ
 ־לא רעשידיי רעד ןופ ןקראמעג עקידנשיור יד ןטימ ןיא ,ןגאז וצ יוזא ,טייקבעלקריוו
 רעקינייוו טשינ רעכיז זיא הפ־לעבש טכייג ןשידיי ןופ עטכישעג יד .טייקכעלגעט
 .בתבבש טכייג ןשידיי ןופ עטכישעג יד יוו קיטכיוו רעקינייוו טשינ ןוא טנאסערעטניא
 ןעז וצ ידב ,טייצ רעשילביב רעד ןופ םיאיבנ יד ןיא ןענאמרעד ראנ ךיז ףראד ןעמ
 ראפ טראוו ן ט ד ע ר ע ג םענופ תועפשה יד ןוא חוכ רעד ןעוועג זיא םע סיורג יוו
 ־אטסיה רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ראפ ןוא עטבישעג רעשידיי ןופ גנולקיווטנא רעד
 ןופ ףיוה ןפיוא טדערעג ןבאה םיאיבנ בור׳ס .טייקיטסיינ רעשידיי ןופ עיניל רעשיר
 .לארשי ןוא הדוהי ןיא טעטש יד ןופ ןקראמעג עכעלטנפע יד ןיא ןוא שדקמה־תיב
 ־עג טריםקיפ ןענייז םאוו ,תושרד ןעוועג ראנ ןענייז ןתואיבנ ענעבירשעגפיוא בור׳ס
 ־קיד רעטעפש ןתואיבנ עטקידיירפעג ענייז טאה ,לשמל ,והימרי .ריפאפ ןפיוא ןראוו
 -עלעטשטפירש .םיאיבנ ערעדנא ענעגייא םאד .הירנ ןב ךורב דימלת ןייז ראפ טריט
 ,לשמל ,לבב ןיא םיאיבנ יד רשפא ןדייס .ערענעטלעז יד ןעוועג ןענייז םיאיבנ עשיר
 ןופ .םיאיבנ עשירעלעטשטפירש ןעוועג ןענייז ייז .לאקזחי ןוא היעשי רעטייווצ רעד
 טשינ סעפע ךיז טנייל םומע רעלעטשטפירש א .ןעפ טימ טקעמש ןתואיבנ ערעייז
 ־סקלאפ יד קיטעט רעייז רימ ןעניפעג ןטייצ עקידרעטעפש יד ןיא ךיוא .לכש ןפיוא
 עכעלטנפע ערעדנא ןוא תויסנכ־יתב יד ןיא םימגרותמ יד ,םינשרד יד ןוא רענדער
 יילרעלא ןיא ןראוועג טלמאזעג תורוד עגנאל ךרוד ןענייז תושרד םנעמעוו ,רעגדער
 ןראפ טלייצרעד יירפ ןוא טצעזעגרעביא ןבאה םימגרותמ יד .םיטוקלי ןוא םישרדמ
 תוישעמ ןבעגעגוצ ךאנ ןבאה ייז .הרות רעד ןופ תוישעמ ענעבירשעג יד ןומה ןשידיי
 ־ייז תוישעמ עקיזאד יד .עיזאטנאפ־םקלאפ רעד ןופ ןוא ןבעלסקלאפ ןופ רעדליב ןוא
 ־גווו יד ,לשמל ,םיטוקלי ןוא םימוגרת ענעדיישראפ יד ןיא ןבילבעגרעביא זדנוא זענ
 םגרותמ ארזע תומימ וגהנו" .ינש םוגרת ןופ תוישעמ־םקלאפ עכעלרעד

 םוגרתה לש ורקע" ..."םירבדה ןינע וניביש ידכ הרותב ארוק ארוקהש המ םגרתמ
 .(א״כ הליגמ ,ישר) "שדוקה ןושלב ןיריכמ ןיאש ץראה־ימעו םישנל עימשהל ידכ
 ןראוועג טנעיילעג טשינ ןוא הפ־לעב ;ראוועג טנשרדעג סיוכרוד זיא םוגרת רעד
 רעד .(ב״י הליפת ,םבמר ׳א הכלה ,דמוע ארוקה .׳כ ימלשורי) טפירש רעד ןופ
 וצ גהנימ רעד זא ,טביירש השמ ןופ ןכעל םאר רפכ ןייז ןיא ןאליפ רעירדנאכקעלא

 זיב טליג רע ןוא ,וניבר השמ ןופ ךאנ טמאטש ןלוש יד ןיא ןדייר וצ ןוא ןענשרד
 ןאיפא ןגעק טפירש ןייז ןיא םויוואלפ ךכוי .ןטייצ סנאליפ וצ זיב ה״ד ,גאט וצ טנייה
 סעילעגנאווע יד ןיא .ךאז עטלא ץנאג א ראפ קידיירפ עשידיי יד טגנערב (17.2)
 רימ .ןלוש יד ןיא טנשרדעג ךעלדנימ טאה ירצונ רעד יוו רעדליב טפא רימ ןעניפעג
 ־אב עשינשרד עבלעזא ,לשמל ,םינשרד עשידומלת ןופ ןעמענ עטנאקאב וליפא ןבאה
 ןוגכ ןישרוד ויהש םינשרדה ןמ שי ,יול ׳ר רמא" .אמוז ןב ןוא אזע ןב יוו ןטייקטמיר
 תיפצוח ׳ר ."םינשרדה ולטב אמוז ןב תמשמ" .(׳ה הבר תישארב) "אמוז ןבו יאזע
 ־יראטארא ערעלופאפ א ןע־־עו זיא תובלמ יגורה הרשע יד ןופ רענייא ןמגרותמה
 ןטיש ליומ ןייז ןופ זא ,טגאזעג ןעמ טאה םיא ףיוא ןוא ,ןדיי ייב טייקכעלנעזרעפ עשי
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 ןסיורג 8 ןופ ןעמאנ א רימ ןעניפעג טוקלי ןיא .״תוילגרמ קיפמ הפ״ — לרעפ ךיז
 ןב יול ןוגכ םיבוט םינשרד ,םיבוט םיארק ,םירבד םכמע והק" .י$ים רב יול ,ןשרד
 ־םילשמ א ראפ טנאקאב ןעוועג זיא יטיס רב יול .(גלקת ןמיס ,עשוה טוקלי) "יטיס

 טקוק םע .טמיראב ןעוועג ןענייז םעקיטסירעטקאראכ־ןשטנעמ עגייז .רעלייצרעד
 יד .םלוע ןראפ ןראוועג טלייצרעד ךעלטנפע ןענייז תודגא עשידומלת יד זא ,םייא
 ־תיבל' דיגתו בקעי־תיבל רמאת הכ" קוספ ןפיוא טגאזעג שוריפב םע ןבאה ל״זזז
 :ןגאז ךיוא טסייה "ארומא" ."דיגמ" טראוו םאד רשפא ךיז טמענ ןענאד ןופ ."לארשי
 ־םיד עטדערעג ןופ ןלאקאטארפ ענעבירשעגפיוא םתסה־ןמ זיא דומלת רעד ."רמא"
 ־טנא רעשיראטסיה רעד וצ ןעיצאב טשינ ךיז ןלאז רימ יוו .ןצנעווקאלע ןוא ןטופ
 רעשינאפש רעד וצ זיב טייצ ןייז ןקוררעפא ןלאז רימ ןעוו ןוא רהוז ןופ גנואייטש
 ןאיל יד השמ ׳ר זא — רעכיז יוו טעמכ רעבא םע זי.א ,ןאיל יד חשמ ׳ר ןופ הפוקת
 ־רעדניוו ןקיזאד םעד ןופ רעלמאזפיונוצ רעד ןוא ראטקאדער רעד יוו רעמ טשיג זיא
 ,לייה א ןיא ןענופעג רשפא ןוא טגאה רעד ןיא טאהעג טאה רע .רפס ןשיטעאפ־ךעל
 גנאל טשינ.ןעמ ־ טאה טא) םהזינג ערעדנא ןיא רעדא ,ןבעגעגנא טאה ןיילא רע יוז
 ןעמ טאה הזינג יד .אריאק ןופ הזינג רעטמיראב רעד ןיא ןטסקעט עטלא ןענופענ
 ־אק עטלא ראג .(אריאק ןיא ,רפוסה ארזע לש תסנכה־תיב ןיא 1898 ןיא ןענופעג
 ןראפ ךאנ ןוא ןטייצ עשינירדנאסקעלא יד ןופ ןעמאטש םאוו ,ןטפירש עשיטסילאב
 ־יפעג רעכיז .רעקיטסימ עשידיי ןופ ןראוועג טקידיירפעג ןענייז ייז .םילשורי־ןברוה
 עטשרע יד ןופ ןוא םייסיא עטריטלאזקע ןופ תושרד ,רהוז ןיא ,טראד ךאנ ךיז ןענ
 ןופ ךארפשסקלאפ עטושפ יד ןייז וצ םיוא טקוק רהוז ןופ ךארפש יד .ןטסירק־ןדיי
 ־ייז -ןטסקעט־רהוז יד זא ,ןעניימ וצ טנורג א ךיוא טיג םאד .ןברוח ןראפ ןטייצ יד
 רעד ןיא .תומולח־ילעב עשיטסימ ןופ םלוע־םקלאפ א ראפ ןראוועג טדערעג ןענ
 םאוו ,רעקיטאנאפ עשידיי ענעי ןופ ךארפש יד אמתסמ רימ ןבאה רהוז ןופ ךארפש
 ןייז ראפ טפמעקעג ןוא לארשי־ץרא ןופ ןלייה יד ןיא ןחישמ ךיוא טראוועג ןבאה
 רעצנאג רעד ךשמב ךיוא רימ ןעניפעג יוזא .ןענאיגעל עשימיור יד טימ תוכלמ
 א — ,רעביירש עשידיי עסיורג יד טימ ךיילגאב — ,הפוקת־תולג רעקידרעטעפש
 ןענייז סאוו םינשרד עקינעי יד ןופ ה״ד ,ייז ןופ ךס א ןופ .םינשרד עשידיי ןופ טייק
 ־עג ןיילא ןבאה ייז םאוו םירפס־שורד יד רימ ןבאה ,רעלעטשטפירש ןעוועג ךייא
 שיאערבעה ךיוא ןבירשעג ןענייז םאוו ,םירפס־שורד יד ראנ ןענייז טנאקאב .ןבירש
 יד ןופ תושרד יד .םלוע ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשידמול ןראפ טנכערעגסיוא ןוא
 ןראפ ןוא ךארפשסקלאפ רעד ףיוא ןראוועג טדערעג ןענייז םאוו ,רענדערסקלאפ
 עקיזאד יד ןענייז — אי ביוא ןוא .ןראוועג ןבירשעגפיוא טשינ ןענייז ,קלאפ ןטושפ
 םלא — ייז ןופ ךיז ןעניפעג׳ס ןוא טלעווכאנ רעד ראפ ןעגנאגעג ןריולראפ םירוביה
 יד .ןקעטאילביב ענעטלעז ןופ. םרעמלא יד ןיא ןראלפמעזקע ענלצנייא — םוקינוא
 ןשידיי ןיא טסילפ עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ךיול רעד זא ,גנוניימ ענעמונעגנא
 ,קלאפ ןשידיי ןכעלגעטלא ןטושפ ןשיווצ ה״ד ,םאג רעשידיי רעד ךיוא טשינ ןוא ךוב
 רעשירעביירש רעשידיי רעצנאג רעד ייב םאיסקא רערעכיז א יוו ןטלאגעג טאה
 טריאורטסנאק טאה ץערג יוו רעקיראטסיה רענרעדאמ אזא וליפא .ץנעגילעטניא
 ןופ עטכישעג רעד ןופ טשייג םעד. קילדעוו ראנ עטכישעג רעשידיי ןופ טסייג םער
 טשינ קלאפ ןראפ םירפס־שורד עטסארפ ענעי ןענייז רשפא ראפרעד .רפס !שידיי■
 טימ ןדנובראפ גנע ןעוועג ךאנ ןענייז ייז .ךוב ןשידיי ןופ געוו ןטימ ןעגנאגעגטימז
 -וצ ןראוועג טריראנגיא רעקיראטסיה יד ןופ ןוא — טייקכעלקריוו רעשידיי רע־ז

 .טייקכעלקריוו רעשידיי רעטריראנגיא רעד טימ ךיילג

 ־ייז תופוקת עקידנעמוק עקידרעטעפש יד ןופ ןוא רעטלעלטימ ןופ םינשרד יד
 בור׳ס .רעלעטשטפירש ןופ םעראפ רעד ןיא ןבילבעגרעביא זדנוא ,טגאזעג יוו ,זענ
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 שטשאמאז סקנפ

 ־ערעייז ןבאה ייז .רעלעטשטפירש עשידיי .ןכיילבראפ וצ רזא טניימעג ייז ןבאה
 -עבעל םאד ןבאה ייז .טראוו םענעבירשעג ןטימ ןדניבראפ טלאוועג שיוברוד תושרד
 טתסה־ןמ ;ךוב טענעבירשעג ןופ ןפוא םוצ ןוא ליטש םוצ טריפעגוצ טראוו עקיד
 -ע ל ןוא ןכעלקריוו ןופ דליב ןטיט טאהעג תוכייש א טאה סאוו ,גנידצלא ייז ןבאה
 ־ענעבירשעגפיוא עקידרעטעפש ערעייז ןופ טרינעראקסיורא ,ןדיי ןופ ןבעל■ ןקידעב
 -עכעדעג ןיא ןביילבראפ וצ גנורעטש א יוו טכארטאב ןבעל םאד ןבאה ייז .תושרד
 -יצ ןלא סענעטסאמעד יוו רענדער עכלעזא ךיוא .תורוד עקידנעמוקכאנ יד ןופ שינ

 .רוטארעטיל עשירעלעטשטפירש תושרד ערעייז ןופ טכאמעג ןבאה ארעצ

 רצ יוו ןכירג יד וצ רעכינ ךד טסאפ "רפסה םע" ןעמאג רעד זא ,ביולג ךיא
 ראפ ןרעטיצ ןוא ןעלטרעצ עשימיור ןוא עשיכירג סאד ןיילא ןיוש טגאז סאד .ןדיי
 -ייב זיא ליטס רעשירעביירש רעד .ליטס ןשירעלעטשטפירש םעד ןופ טייקלבאנ ־ועד
 ךדיי עקיטנא יד .רעמיור ןוא ןכירג עקיטנא יד ייב יוו רעטזאלראווראפ ןעוועג ןדיי
 גכע .ןכירג יד יוו טלוק רעקינייוו ,חסונ ןשירעביירש ןראפ ,םיא ראפ טאהעג ןבאה
 ןוא ךנת רעד יוו קרעוו עכעלברעטשמוא ייווצ עכלעזא ןכיילגראפ וצ גונעג זיא
 עלוק רעד ווו ןוא טראוו ןראפ טלוק רעד ןעוועג זיא םע ווו ןעז וצ ידכ ,רעמאה

 .טפירש ןראפ

 -קערידמוא רעד רעטנוא ןוא רעבארא יד ןופ העפשה רעטקעריד רעד רעטנוא
 רצ ןביוהעגנא רעטלעלטימ ן־א ןדיי ייב טאה ןכירג עקיטנא יד ןופ העפשה ־ועט

 ךופ ןטכיש עלעוטקעלעטניא יד ייב .רפס ןשידיי ןראפ טעטעיפ רעסיורג רעד ןסקאיו
 -ידיי ןוא ןבעל שידיי ןופ וית ןוא ךלא רעד ןרעוו וצ ןביוהעגנא רפס רעד טאה ןדי•
 יד ןרענימ וצ ןפלאהעגטימ קינייוו טשינ ,םתסה־ןמ ,טאה םאד .ץנעטסיזקע רעש
 ;וא ן בעל ןשידיי~ןקידעבעל ןראפ טעטעיפ ןוא טפאשקרעמפיוא עלעוטקעלעטניא

 יד ןופ םאור ,רעדנווו ןייק טשינ םע זיא רעבירעד .שטנעמ ןשידיי ןקידעבעל ןראפ
 יד ןריאורטסנאקער וצ רעווש יוזא זדנוא זיא ןלאירעטאמ ענעבילבעגרעביא עגראק
 ־טבעלעג זיא יז יוזא יוו — טייקבעלקריוו רעשידיי רעשיראטסיה רעד ןופ רעדליב
 .עטכישענ רעשידיי רעקידרעירפ רעד ןופ רעטרעדנוהראי עננאל יד ןיא ןראוועג

 -ער ןשירעלטסניק ןטימ ןעמאזוצ רוטארעטיל רעשידיי רענרעדאמ רעד ןיא טשרע
 ךשידיי ןקידעבעל ןראפ טלוק ןטימ ןעמאזוצ ןוא טייקבעלקריוו רעשידיי ןופ םנאסענ

 לשמל ,יוו סעיצקורטסנאקער עכלעזא ןופ ןווורפ ןראוועג טכאמעג ןענייז שטנעמ
 רשאטאפא .י ןוא םשה שודיק ןוא עיליטסאק ןופ ןירעכאמ־ךושיב רעד ןיא שא םולש

 .גרוכסנעגער ןיא גאמ א ןיא
 -עג ןראפ טלוק םעניא ןעגנאגעג רעטייוו ךאנ ןענייז םינשרד עקידרעטעפש יד

 סאד ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טרעקעגפא טולאסבא ךיז ןבאה ייז .טראוו םענעבירש
 -אמ ןוא םיקוספ ןופ ללש םעד ןיא טיובעגניירא תושרד ערעייז ןופ טימעג עצנאג
 -יצנייא רעד ןראווענ זיא רוטארעטיל יד .רוטארעטיל רענעבירשענ■ רעד ןופ םירמ

 -גוא ןוא טשרעהאב טולאסבא ןפוא ריא ןיא ןוא םעראפ ריא ןיא טאה יז .דוסי רעק
 דנרעטנאלפראפ ןצנאג ןיא ךיז טאה שרד רעד .טראוו עשינשרד םאד טכאיעגרעמ
 ,קיניזפראש רזא טקנופ ןראוועג זיא רע .טפירש רעשידיי רעד ןופ דלאוו םעניא
 ■עלעיציפא יד .םירפס עשינבר יד יוו קידלופליפ יוזא ןוא קידנטלאפש־ראה רזא
 ךעוועג ןענייז — םלוע ןטסארפ ןראפ תושרד יד — ןלוש יד ןיא םינבר יד ןופ תושרד
 -עגסיוא ןעוועכ ךעלטנגייא ןענייז ןוא קיטפיפאס רעשידומלת ןופ ןעייבעג עקיצנ
 ־עשיכלה טנשרדעג םינבר יד וליפא ןבאה ןלרפ ןיא .םידמול עסיורג ראפ ראג טנכער
 ןיא טלמאזעג געט עקילייה יד ןיא ריז טאה קלאפ עשידיי עטסארפ םאד .ךעלטשפ
 -ילט ןיא "עטליהעגנייא ןענייז םינבר יד .םינבר יד ןופ תושרד יד ןרעה וצ ןלוש יד
 .לופליפ ןקיניזיפראש טדערעג ןוא םרעמעלאב עקיטכראפרע יד ךרא ןענאטשענ םית

— 156 — 
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 יד ןופ תושרד יד ראפ שינעדנעטשראפ ןייק טאהעג טשינ רעבא ןיאה ןדיי־ךטע־
 .םינבר.

 ץנעווקאלע רעקידמירפס ןוא רעשירעלעטשטפירש רעקיזאד רעד טיט ךיילגוצ
 ־םארפ ןופ עיזאטנאפ רעד וצ ןוא טימעג םעד וצ טדערעג רענדערסקלאפ ךיוא ןבאה;

 .ןטאש ןיא ןבילבעג רעבא ןענייז םידיגמ־םקלאפ עקיצראה יד .ןדיי עט.
 ־ולאווער יד ןוא רוטארעטיל עשידיי עיינ יד טפיוהרעביא ,טייצ ענרעדאמ יד
 ןשידיי ןטושפ ןוא ןכעלקריוו םעד טאה ,גנוגעוואב־רעטעברא עשידיי ערענאיצ־
 ןיא .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ םעיניל עטשרעדאפ יד !ןיוא טריפעגסיורא שטנעמ.-
 ־ומ יד ןיא ןעמוקעגפיוא טאהעג טשינ טייוו ךאנ ןענייז ןטייצ עשיטייצראפ ענע>
 וצ יוו ןבעל ןשידיי םעד וצ ןעגנואיצאב עוויטיזאפ יד טא ןסאמ עשידיי יד ןופ תוזד
 ןענייז םאוו ,םינשרד יד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רעגערט ןכעלטנגייא םעדי
 ־סייג ןעוועג ןפאמ עשידיי יד טיט ןוא ןסאמ עשידיי יד ןיא קינייוועניא ןבילבראפ•
 ,ונייה ,רזג ןרעטיב םעד ףיז !ןיוא ןבעגעגסיורא ןיילא טיטרעד ןבאה ,ןדנובראפ קיט,
 ןוא עטכישעג־רוטלוק רעשידיי ןופ געוו ןשיטקעלאיד םעד וצ טשינ ןרעהעג ייז זא■
 רעד ןופ ןדניוושראפ זאלנעמאנ ,אפוג טייקכעלקריוו עשידיי יד יוו יוזא טקנופ ןזומ■

 ,ךאלפרעביוא רעשיראטסיתש
 טיט ןזעוועגטימ ךיוא ןענייז ייז ןוא ןעוועג ןענייז םינשרד־םקלאפ עכלעזא זא
 קינייוו ייז ןופ ןסייוו רימ .םיוועג זיא ,רעיורט ןיא ןוא דיירפ ןיא ןסאמ עשידיי יד־

 .עכיילב ןענייז ןרופש ערעייז ןוא;

 רעשפיה א ןופ וליפא טציא. רימ ןסייוו עטכישעג־רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ךעלכיב ןבירשעג שטייט־ירבע ףיוא ןבאה םאוו ,םנירעלעטשטפירש עשידיי לאצ־

 .קלאפ ןטסארפ ןראפ ןוא רעבייוו ראזב
 טראוו עשידיי ע ט ד ע ר ע ג םאד ךיוא טרעיינ ,ןעפ ענעזדנעג יד זיולב טשינ
 ־עניא .ןעיורפ עשידיי עקיטכראפסטאג ןוא עמורפ ןופ גנואוט רעד וצ טרעהעג טא-
 ןסאלשעגפא טשינ ךאנ זיא גנידצלא ווו — ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעפיט יד ןיא קינייו־ש
 ןבאה טראד — ךוב ןופ רעפסאמטא רעטקארטסבא רעטסלדייאעג רעד ןיא ןראוועב
 ןיא טקילייטאב קלאפ ןשידיי ןופ רעטכעלשעג עלא ןוא ןסאלק עלא ,תוחוכ עלא ךיז
 וצ ןעגנואיצאב יד טקיטלאטשעג ךיז ןבאה טראד .טימעג־המשנ ןופ גנופאש רעד־
 ןשידיי םוצ ןעגנואיצאב יד ךיוא ןוא קיטע־םנבעל ןוא תודימ עשידיי וצ ,ןבעל שידיי־
 ־אט םלוע־לש־ונובר םייב ןענייז םימכח־ידימלת עכעלדגעטשראפמוא יד םגה .טאג
 ןוא ןטעבעג יד ךיוא ןגעווטסעדנופ רע טמענראפ ,לסייטש ןופ עטשרעבייא םאד עק
 ־ירבע םענעבירשעג ןוא ןטדערעג םעניא .רעצרעה עשידיי עטסארפ ןופ רעטרעוו יד
 ןופ ןטפאשגנעב יד ןוא ןעגנואיושנא יד ,םעטא םעד טרעהעג ךאנ רימ ןבאה שטייט
 עפיט ענעי ןיא טבעלעג ןבאה ןדיי עטושפ יד .עסאמ רעשידיי רעקידעבעל רעד־
 ןוא םענעביוהרעד א ןיא ןבעל ייז יוו טקנופ ,שטייט־שידיי !!יוא רעטרעוו עקיצראה:
 רעד ןופ ,לשמל ,ןסייוו רימ .רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןפוא ןטריזיליטש

 א ןראוועג טקורדעג וליפא זיא. ריא ןופ ."ריאמ ׳ר תב הקבר תינשרדה תינברה".
 תורודה״רדפ) זנכשא ןושלכ םישרדמו ארמגמ טקולמ רסומ ,הרובד תקנימ נ״א לרפב־
 ־וצ עשירעבייוו ראפ ןלושרעבייוו יד ןיא זיולב טנשרדעג יז טאה םתסה־ןמ (69 ׳ב
 (ביבא־לת ,טוקלי תאצוה) תונורכז ענייז ןיא האזמ בקעי ברה רעד ךיוא .םעקרערעזז
 טנשרדעג שוריפב טאה יז ןוא עקדיגמ א ןעוועג זיא לטיג עבאב ןייז זא ,טגנערב
 ךעלטנפע םיבוט תב הרש עטמיראב יד ךיוא זיא רשפא .לושרעבייוו רעד ןי.*־
 עריא טנעיילעג ,רעבייוו יד ראפ ,טראד ןוא ןלושרעבייוו יד ןיא ןטארטעגסיורא•
 ןלייצרעד םאוו ,ןשפנה־תוכפתשה עשידיי עלעדייא ענעי — תוניחת עכעלרעדנווז
 טקוק םע .יורפ רעשידיי רעד ןופ ןטיונ יד ןופ ןוא טימעג םעד ןופ ליפ יוזא זדנוא
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 ,עקדיגמ א עקאט ראנ "ןירעגאזריפ" א טשינ טניימ "ןירעגאז" טראוו םאד זא ,םירא
 טנשרדעג קיטכראפסטאג ןוא רסומ טגאזעג טאה םאוו ,ענעדיי עשיראטארא ןא
 -עלרעטרעוו עשיאערבעה יד זיא ךירעגאז" .ןלושרעבייוז יד ןיא רעבייוו יד ראפ

 .רעגאז — דיגמ .דיגמ ןופ גגוצעזרעביא עכ
 עצנאג יד ןייגוצכרודא טרא םאד טשינ זיא גנולדנאהפא רעצרוק רעד טא ןיא
 .שטייט-ירבע שענעבירשעג ןוא ןטדערעג ןופ עטכישעג עטנאסערעטניא ןוא עגנאל
 ־יורג ערעזדנוא ןופ ןראוועג ןזאלראפ םיוברוד זיא טיבעג עקיזאד םאד םאוו דאש א

 דייק טליפשעג טשינ טאה שידיי ףיוא ט ר א וו סאד ,ןיינ .רעקיראטסיה עס
 זיא רעבא דיגמ רענבוד רעד .ןבעל־רוטלוק ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לאר עגיילק
 .טראוו ןשידיי ןופ עטבישעג רעד ןיא רוגיפ־םגנודיישטנא ןא ,ןגאז וצ יוזא ,ןעוועג
 סערעטניא ןרעדנוזאב א טאה גנוניישרעד ןייז .הפוקת רעזדנוא וצ טרעהעג רע
 רע טרעהעג טפיוהרעביא .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ ךיוא
 -יא־םנאסענער יד .תוהמ ןכעלסנאסענער ןוא ןשיאעדיא ריא ןופ עטכישעג' רעד וצ
 ־וקאב טאה טייקנעלקריוו עשידיי יד םאוו ,טעטיראירפ עשיראטסיה יד ןוא עעד
 ־ידיי רערענאיצולאווער רעד ךרוד ןוא רוטארעטיל רעד ןיא םזיצרפ םעד ךרוד ןעמ
 ־ארפ ןשיראטסיה ןסיורג ןקיזאד טעד ן־א — ןגעל ןיא גנוגעוואב־רעטעברא רעש
 ןייז סגה .טייקכעלנעזרעפ עשירענאיפ א יוו טעמכ ןעוועג דיגמ רענבוד רעד זיא םעצ
 רענבוד ןראפ ןה ע ט ס ו ו ו א ב מ ו א ןא ןעוועג םיוכרוד זיא טייקשירענאיפ

 .הביבס רעצנאג ןייז ראפ ןה ,אפוג דיגמ
 ,סנאסענער ןשידיי שענרעדאמ ןופ עטכישעג עקיטסייג יד ןביירש ליוו׳מ ןעוו
 לקירעהעג שעד ךיוא ןרעוו טלעטשעג - ןפוא ןייז ךיוא — דיגמ רענבוד רעד זומ

 .ץאלפ

2. 

 -עטקאראב עשיפארגאיב עצרוק א ןבעג ךיא לעוו לטיפאק ןקידנגלאפ םעד ןיא
 ־גגייא סאד ןענעבייצ וצ ןעימאב ךיז ךיא ליוו ־לכ־םדוק .דיגמ רעגבוד ןופ קיטסיר
 -ראפ סדיגמ רענבוד סעד ןענייז םע סאוו ןזייוונא ןוא םנייז דליב עקיטסייג עכעלט
 -אמ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואיושנא יד ראפ ןטייקשירענאיפ ןוא ןטסניד

 .רוטלוק רעשידיי רענרעד

 ופימ טשינ זיא דיגמ רענבוד רעד זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז םאקלופ זיא םע
 ןופ רוטלוק רעד ראפ געוו שעיינ א ךיוא ןעגנאגעג ןיימ ןשיראטאוואנ םוש ןייק

 רעד ןיא ןוא ןפוא ןיא ,ליטמ ןיא ראטאוואנ רעד ןעוועג ראנ זיא רע .טראוו ןשידיי
 שוח ליפ טאהעג טאה רע םגה .רעגייטש־םנבעל ןשידיי וצ ןוא ןדיי וצ גנואיצאב
 -גופ ,דיגמ רענבוד רעד ,רע טאה — טעטילאער רעשידיי ראפ שינעדנעטשראפ ןוא
 יוו עשיראטאוואנ־רענאיצולאווער סאד ךיז ןיא טאהעג טשיג טולאסבא ןגעווטסעד
 ם עד ןיא ןענאטשעג סיפ עדייב טימ ךאנ זיא דיגמ רענבוד רעד .לשמל ,םידיסח יד
 -גאק ןופ ןליפעג יד טימ טבעלעג טאה רע .רוטלוק רעשינבר רעטלא רעד ןופ ןפוא
 ךיוא ןרענימ ןוא ןריר טראד טלאוועג טשינ ןוא רעגייטשסנבעל ןשידיי ןוויטאוורעס
 רענבוד רעד טאה טייקמורפ רעוויטאוורעסנאק רעד ןופ געוו ןפיוא דארג .ראה א

 .שטנעמ ןשידיי םוצ ןייגרצ טלאוועג דיגמ

 -אב טשינ וליפא רע טאה תודיסח ןקידנעמוקפיוא םעד ןופ רוד־ןב א קידנעייז
 -אוו .תודיסח ןטימ םיא ןשיווצ טייקטנעאנ — עשיראטסיה — עקידלאוועג יד ןעמונ
 ךשידיי ןקידעבעל םעד ןיא ןעז וצ ןביוהעגנא טאה תודיסח םאד ךיוא — םער
 ץנעטסיזקע רעשידיי רעד ןופ ןטייקנביוהעג ןוא תוגרדמ עלא ,ןטרעוו עלא שטנעמ
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 דפטנעמארעפמעט ןעוועג זיא תודיסח סאד זיולב .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןוא
 ־ביזראפ גונענ םגה — ךעלרעפמיישאב ץנאג טאה םע .רערענאיצולאווער ןוא רעל
 םעד ייבגל רפס םענעבירשעג םענופ טרעוו םעד ןרעניפ וצ ןביוהעגנא — קימ

 ־עפמעק םיוכרוד ןעוועג זיא תודיסח םאד .ד י י ן ק י ד ע ב ע ל םענופ טרעוי
 א ןגעק ןזא ןעגנואיושנא ענעמונעגנא ךס א ןגעק שירעפיירגנא סיוכרוד ןוא שיר

 םינבר עשידגנתמ עוויטאוורעסנאק יד טימ ףמאק ןיא .םיגהנמ עטקילייהעג ךס
 ד י י ר ע ד .רפס ןשינבר ןראפ טלוק םעד ןרענימ טלאדועג תודיסח םאד טאה
 ¬יסח ןופ קילבסיוא רעשיראטסיה רעד ןעוועג זיא סאד — ם ו ט נ ד י י זיא םאד
 רעקידעבעל רעד זא ,עעדיא יד ןגארטוצסיוא ןביוהעגנא טאה תודיסח םאד .תוד

 ר ע שידיי ןופ רעגערטטפיוה רע ד זיא שטנעמ רעשידיי
 שיראטסיה זיא םאוו ץלא טעשעג ,דיי םעניא ,םיא ןיא זא .ט י י ק י ט ם י י ג
 תובישח רעצנאג ןייז ייב .םויק ןכעלטכישעג ןשידיי ןיא קיטסייג־שיראטסיה ןוא
 רעקיגנארטייווצ א יוו. רעמ טשינ — תודיסח םעד קילדעוו — רפס עשידיי םאד זיא
 אפוג שטנעמ ןשידיי םעניא .שטנעמ ןשידיי ןופ געוו ןשיראטסיה ןפיוא רעייגטימ
 ־טלעוו ןשידיי ןופ ןשינמייהעג — עשיטקעלאיד — יד ןוא תוחוכ עפיט עלא ןגיל

 לעטשנייא רעכעלטנגייא רעד ןעוועג זיא ערענאיצולאווער ןוא עיינ םאד טא .ןייזאד
 רעשידיי רעד וצ םינפ ןטימ טלעטשעג ךיז טאה תודיסח םאד ךיוא .תודיסח ןופ
 א ןופ שטנעמ ןשידיי ןפיוא טקוקעג טאה תודיסח םאד ,רעמ טשינ .טייקכעלקריוו
 ןטולאסבא ןא ןופ ןליפש עלופשינמייהעג יד .טקנופקוק ןשיטסימ ןוא ןשירענאיזיוו
 ־עוואב־םנבעל יד ןיא ןלעטשוצניירא ןביוהעגנא תודיסח םאד טאה םאמסאקרעביא
 טסייה םאוו ךטק־םלוע" ןכעלרעדנווו םעד ןופ — םאמסאקארקימ א ןופ ןעגנוג

 .םזיאעטנאפ רעשיטסילאבאק .שטנעמ רעשידיי

 ןעוועג זיא ,טייקכעלקריוו רעשידיי וצ ןעגגואיצאב ענייז ןיא ,דיגמ רענבוד רעד
 ־עג ןצנאג ןיא זיא רע .שיטע־שיטסילאער ןוא לאיצאס־שיטסילאער ,טסילאער א
 טאה שטנעמ רעד .םוטנדיי ןטלא ןופ םזילאוד ןשיגאלאעט ןופ ןדאב ןפיוא ןענאטש
 ןבעל ןכעלשטנעמ ןרעכעה ןיא .דליבטלעוו ןשיטסימ םעניא ןזיוועג טשינ םיא ךיז
 ןוא ךיז יבגל ןטכילפ עשילאראמ יד ןוא תודימ ןופ עינאמראה יד ןעזעג רע טאה
 הענכה יד זיולב ןעזעג רע טאה — ןטולאסבא םעד יבגל ןוא .ןשטנעמטימ עגייז
 ימיה יד ןיא ןניולפעג טשינ שטנעמ ןטימ זיא רענבוד רעד .רעפעשאב־טלעוו ןראפ
 .םזיאעטנאפ ןשיטסימ ןופ ןעניילפ יד ןטימ ןיא טלעטשעגקעווא טשינ םיא ןוא ןעל
 טאה רע רעבא ,טפאשביל עטספיט יד טאהעג רע טאה שטנעמ ןשידיי ןטושפ ןראפ
 רעשינאריא ןוא רעסיורג א יוו .טריטלאזקע שיטסיאעטנאפ טשינ םיא טימ ךיז
 ןופ טקנופקוק ןופ שטנעמ ןפיוא טקוקעג דיגמ רענבוד רעד טאה ,רענעק־ןשטנעמ
 רע זיא ,ט ם י ל א ו ד רעזעיגילער א יוו .ןטייקכאווש עכעלשטנעמ עקיבייא יד
 וצ יוו טרעיינ ,ןעמאנעפ־טלעוו ןשיטסימ א וצ יוו טשינ שטנעמ םוצ ןעגנאגעגוצ
 ןיא זיא ןוא ןטכילפ עשילאראמ קר ויז ךיוא טאה םאוו גנופאש א ,גנופאש •א םטאנ
 .ןייז וצ םייקמ ןטכילפ יד טא ןופ םעפע הוכב םיוק טייקיזאלפליה רעכאווש ןייז
 וצ , עביל יד .טייקסטכעלש ןופ יוו טייקכאווש ןופ רעמ טקידניז שטנעמ רעד
 טאבענ עטסכעה םאד זיא לרוג.ןזאלפליה רעייז ךיוא תונמחר םאד ןוא ןשטנעמ
 רבוג ךיז ןיא ,זיא־םע־יוו ,טאה קידצ רענלצנייא ןא זיולב .שטנעמ ןשיטע םעד ןופ
 הענכה רעד ןיא טרינילפיצסיד ךיז טאה ןוא ןטייקכאווש עכעלשטנעמ ענייז ןעוועג
 ־טסווואב םאד דיגמירענבוד םייב טסייה הענכה עכעלשטנעמ .רעפעשאב־טלעוו םוצ
 ןופ םישעמ עסיורג יד ןיא טייקילעפוצ ןוא טייקניילק רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןייז
 רעד וצ רעבירא וליפא טמוק דיחי רעסיורג א רענייא ביוא .רעפעשאב־טלעוו םעד
 ־עטנעקרעד־טלעוו רעסיורג רעד וצ ה״ד ,הענכה־טלעוו רעסיורג רעד ןופ ץענערג
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 עכעלשטנעמ יד רעביא ן־,הצנ שענעגייא ןייז ןאק רע זא ,ןסירד טראפ רע ךראד ,שיג
 םעד ראפ גנורעדאפ עשיטאמאיסקא ןא יוו ןלעטש טשינ ןפוא םושב ןטייקכאווש
 ¬ר ע פ רעד ןופ ך י ז ־ ן ע ט ו ק יי ב עטסקינייוועניא םאר .ןשטנעמ ןופ ללכ
 ךראד ןשטנעמ ןפיוא .ללב ןראפ געוו רעכעלגעט ןייק טשינ זיא ט יי ק כ ע ל נ ע ז
 ־ךוס ןאק שטנעזנ רעד תמחמ ,טפאשביל ןיא ןייז־לחומ םיא ןוא ןייז םחרמ ךיז ןעמ
 רעצנאג רעד .טולב ןייז ןופ ןרעגאב יד ןוא ןטקניטסניא יד ןייז רבוג טשינ ךוס־לכ
 ?שטנעמ רעד זיא םאוו .םירצי ענעגייא ענייז טימ ךמאק א זיא לרוג רעכעלשטנעמ

 .טלעוו רעד ןופ ןטניוומערוטש יד ףיוא עוועלפ א

 ¬קוח עשיטע־שיגאלאכיספ יד וצ רענבוד רעד טרעהעג טרפ ןקיזאד םעד ןיא
 טפאשטנעק־ןשטנעמ רעד א־טא ךרוד .תוהמ ןנעלשטנעמ ןופ רענעקרעד יד וצ .םיר
 תונמחר־טלעוו ןסיורג םוצ ,ןשטנעמ וצ טפאשביל רעבעלמיטסקלאפ רעד וצ רע טמוק
 עניילק עכעלגעט־גאט עכעלשטנעמ יד ןענייז םאד — שטנעמ רעד .ןשטנעמ ךיוא

 .ןצכעוט עניילק ןוא ןגראז עגיילק ,םישעמ

 א ראפ ןעמונעג דיגמ רענבוד רעד טאה גאט ןדעי ןופ םישעמ עניילק יד טא
 ,ןבעל עטושפ םאד .שטנעמ ןופ לרוג םעד ראפ ייס ןוא גנומיטשאב רעד ראפ ייס לשמ
 ־שטנעמ ןופ דליבלגיפש עקידתומינפ סאד ןביג שטנעמ ןכעלגעט־גאט ןופ םישעמ יד
 ־רעד ןוא ,ןענעקרעד שטנעמ םעד ןעמ ןאק טראד ראנ .םצע ןייז ןופ ,תוהמ ןכעל
 -עכאוו םעד ןיא .ןעמוקאב ביל םיא ןוא ןבאה תונמחר םי.א ךיוא — םיא קידנענעק
 -גאדענ ןטקארטסבא םעד ןיא יוו ,שטנעמ םעד רעכיג רימ ןעעז גאט םעניילק ןקיד
 ןרעראוו א ךיוא ךיז רימ ןקעלפטנא ןעגנואוט ערעזדנוא ןיא .םירפס יד ןופ דליב־ןעק
 ןבעל עכעלשטנעמ עצנאג םאד ,ןעקנאדעג ערעזדנוא ןיא ךיז ןקעלפטנא רימ יוו ןפוא
 רימ .עדנילב ןופ ליפשנטאש א יוו ןוא םולח א ןופ דליבמיוש א יוו רעמ טשינ זיא
 ןיא רעטיגטלעוו יד זא ,טייקרעכיז רעטדערעגנייא ןא טימ ןעגנואוט ערעזדנוא ןעוט
 טשינ רימ ןבאה טלעוו רעד ןופ .ןיינ .שממ א סעפע עקאט ןענייז טנעה ערעזדנוא
 -יטע ןוא הענכה עבעלשטנעמ עפיט .ןשטנווו ערעזדנוא ןופ טניוו םעד טרעיינ רעמ
 .ןבעל רעזדנוא ןיא עראוו קיצנייא ןוא עלאער קיצנייא םאד זיא םאד — ןטכילפ עש
 ןוא ,ערעזדנוא ןטכילפטלעוו עקיזאד יד ןופ קעווא ןעייג רימ ןעוו — קיטפאהראוו
 טולב רעזדנוא ןיא םירצי עשיטסיאאגע יד ןופ ךור-קאל םעד ףיוא־ןכראה רימ ןעוו
 -טעב עשיראנ עדנילב ענעי וצ ןדיימ ?ןכילנעג טלאמעד רימ ןענייז ןעמעוו וצ —

 :לשמ ןכעלרעדנווו א זדנוא טלייצרעד דיגמ רענבוד רעד עכלעוו ןופ ,סרעל
 עדנילב עטפאכ א ןייטש ןפארטעג רע טאה ,םאנ ןיא ןעגנאגעג זיא ץל א דיי א
 ,םיא ךיז טאה .רעריפ ןקידוועעז רעייז ןא ןיילא ןענאטשעג ןענייז ייז .םרעלטעב
 ןפיוא ךיוה ךיז טאה דיי רעד .קזוה ייז ןופ ןכאמ וצ טפולגראפ ,דיי ןשיצאקש םעד

 :םרעלטעב עדנילב יד וצ ןפורעגנא לוק

 .ןשארג ןעצ וצ ןדעי ביג ,םיא לייטעצ ןוא ,ןדליג א רידאנ —
 .ןבעגענ טשינ םענייק ןדליג ןייק דיי רעשיצל רעד טאה ןתמא רעד ןיא

 רעדנילב רעדעיא .געלשעג א ןוא יירעגירק א עדנילב יד ןשיווצ ןראוועג זיא
 ראפ ןדליג ןצנאג םעד ןעמונעגוצ טאה רעדנילב רעטייווצ רעד זא ,טניימעג טאה
 טלייכעצ ויז ןבאה םרעלטעב עדנילב יד .קלח ןייז ןבעג טשינ םענייק ליוו ןוא ךד
 רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןוא םנטייוורעד ןופ ןענאטשעג זיא ץל רעד ;ןגאלשעצ ןוא

 .לציפש ןשיצאקש ןייז בילוצ

 ןוא םרעלטעב עדנילב יד ןופ רעריפ רעקידוועעז רעד ןעמוקעגנא זיא םע זיב
 תטחמ .טשינראג א רעביא טסיזמוא עלא ויז ןסייר ייז זא ,ןרעלקפיוא ייז ןעמונעג
 ןופ זיולב טאה דיי רעשיצאקש רעד .ןעטוקאב טשינ ןדליג ןייק רענייק טאה תמאב

 .תונציל ןבירטעג ייז
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 ־רצי רעד זיא דיי רעשיצאקש רעד ;ןשטנעמ יד ןענייז םרעלטעב עדנילב יד
 .(*םכח רעד זיא רעריפ רעקידוועעז רעד ;ערה

 ןופ ןענייז םאד .דיגמ רענבוד ןופ םודא ךיז טגארט לשמ א ןגעוו השעמ א ךאנ
 ןשיווצ הפ־לעב םודא ןעייג ייז .םירפס ענייז ןיא טשינ ךיז ןעניפעג םאוו םילשמ *ד
 םעד וצ לסילש א ,ןזייוואב וצ ןעמוקסיוא רעטעפש טעוו דימ יוו ,זדנוא ןביג ייז .ןדיי

 :םילשמ םדיגמ רענבוד ןופ םעראפ רעשיפע רעד ןוא ליטש
 חוכ אזא לשמ רעד טאה םאווראפ טגערפעג דיגמ רעגבוד םעד לאמא טאה ןעמ
 ךיא :טגאזעג דיגמ רענבוד רעד טאה .םשור ןקראטש א ןשטנעמ ךיוא טכאמ ןוא

 :לשמ א טימ ןרעלקרעד ךייא םע לעוו

 שטגעמ ןייק .טעקאנ־םדא ןוא ליוה םאג ןיא ןעגגאגעגמורא לאמא זיא תמא רעד
 םעד טאה םע דעוו .לעווש רעד רעביא ןזאל טלאוועג טשינ תמא ןטעקאנ םעד טאה
 ־עגסיוא ןעוועג זיא לשמ רעד .קערש טימ ןפיולטגא ם יא ןופ טגעלפ טנגעגאב תמא
 בר רימ טגאז :לשמ רעד טגערפ .ןרילאק עקיבראפ ןופ םישובלמ עגייש ןיא טצופ
 ?ןגאלשרעד ןוא טהרוחשהרמראפ ןסאג יד רעביא םודא ךיז ריא טיירד םאוו ,תמא
 ןוא טלא רעייז ,טלא ןיוש ןיב ךיא .לשמ עקרעדורב ,טכעלש :תמא רעד טרעפטנע
 טלא טסיב וד םאוו ראפרעד טשינ :לשמ רעד טגאז .ןענעק טשינ ךימ לי-וו רעני י ק
 םאוו ןגעווטסעדנופ ןוא טלא רעייז ךיוא ךיא ןיב טא .ביל טשינ ךיד ןשטנעמ ןבאה
 ןעיורטראפ ריד לעוו ךיא .ןשטנעמ יד ךימ ןבאה שיל רעמ ץלא ,רעוו ךיא רעטלע
 ןוא טצופעגסיוא ןייז לאז ךאז עכעלטיא זא ,ביל ןבאה ייז .ןשטנעמ יד ןגעוו דוס א
 םישובלמ עטרילאק עכלעזא ןעיילסיוא ריד לעוו ךיא .טלעטשראפ עקשטעפאק א

 .ןבאה ביל ךיד ןלעוו ןשטנעמ יוו ןעז טסעוו וד ןוא ןא ייז וט ,עגיימ יוו:

 םלשמ םעד ןיא טצופעגסיוא ךיז ןוא לשמ ןופ הצע יד טגלאפעג טאה תמא רעד
 ןבאה ןשטנעמ ןוא טנאה ייב טנאה לשמ ןוא תמא ןעייג-טלאמעד טניז .רעדיילק

 (**.ביל ןדייב ייז

3. 

 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא ,דיגמ רענבוד .ג .א רעד ,ץגארק באז ׳ר ןב בקעי■ ׳ר
 רעטאפ ןייז .ענליוו ןבעל לטעשז עלעטעטש ןיא (ה״סקת ןיא ןבראטשעג) ק״ת ראי•
 קק״דבא םוחנ ׳ר ןואג ןטסווואב םענופ םעדייא ןא ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא
 ־ייז ןיא ןיוש ןזיוועג ויז טאה דיגמ רענבוד ןופ טנאלאט רעשירעגדער רעד .ןירבאק
 רעד ןיא רעמעלאב־לוש םעד ןופ טגשרדעג רע טאה ראי ןצכא וצ .ןראי עגנוי עג
 ־אב ןעוועג זיא הבישי רעשטירזעמ .(ןליופ ,טנאק רעצעלדעש) שטירזעמ טאטש
 .ןענרעל ןיהא ןעמוקעג זיא ץגארק בקעי רעגנוי רעד ןוא ןליופ ץנאג רעביא טמיד
 דלאב ךיז ןבאה ייז .תודיגמ ך יוא םינלעב עסיורג ןעוועג ןענייז ןדיי רעשטירזעמ
 ־עג םיא ןבאה ייז ."רוחב רעלטעשז" ןופ טגאלאט ןשידיגמ ןסיורג ןפיוא טנעקרעד
 ןוא ןדיי רעשטירזעמ ראפ טנשרדעג טאה "רוחב רעלטעשז" רעד .ןענעשרד ןטעב
 ןופ דיגמ־טאטש רעד ןראוועג רע זיא ךעלדנע .ןעמונעגסיוא קראטש ןעמעלא ייב
 ־עג טמיראב רע זיא דלאב .דיגמ ןעוועג טראד רע זיא זייולב ראי ייווצ .שטירזעמ
 ־טנייוועגרעסיוא ןוא קידצ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןא יוו לארשי תוצופת לכב ןראוו
 .ענבוד ןיא רעטעפש ,עוואקלאז ןיא דיגמ־טאטש ןראוועג זיא רע .דיגמ רעכעד

 .1937 עשראוו ,ףלא גאלראפ .12 ,ז ,(ןיכ ףלא)לרעפ .ל .א ,דיגמ רענבוד ןופ םילשמ (*
 .טראד (**
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ־נ א זיא דיגמ ןראוועג רע זיא ךאנרעד .ראי ןצכא עצנאג דיגמ ןעדרעג רע זיא טראד
 זיא שטשאמאז ןיא .שטשאמאז ןיא ןוא םעלעב ןיא ,עוואדאלוו ןיא ,טעמש ערעד

 .ןראוועג רטפנ טראד ןוא ראי ןצפופ דיגמ ןעוועג רע
 ¬ושי עשידיי עגעדיישראפ ןיא ןענעשרד ןראפעגמורא זיא דיגמ רענבוד רעד
 ןרעיה ןעמוקעג םיא זיא ןילרעב ןיא הנאלשטייד ןוא ה״ריק ,ןלירפ ,דנאלסור ןיא םיב
 יוו טנבייצאב רענבוד םעד טאה ןאסלעדנעמ .ןאסלעדנעמ השמ רעטמיראב רעד
 דיגמ רענבוד רעד .רעקיטב־ר ןייק טשינ זיא ךיילגראפ רעד, "פאזע ןשידיי" םעד
 ןופ ןעמונעג טשינ לאמנייק םילשמ ענייז טאה ןוא ,"רעטכיד־לבאפ" ןייק טשינ זיא

 . .תויח יד ןופ ןבעל םעד
 ¬סות ןבראה א וליפא .הבישי־שאר ןעוועג דיגמ רענבוד רעד זיא שטשאמאז ןיא
 לשמ םעגייש א טימ ןעוועג ריבסמ םירוחב עשידמול עפראש יד ראפ רע טאה תופ
 המדקה רעד ןיא םאלפ קחצי ׳ר) שרדמה־תיב ןופ טנעוו יד ץוחמ ןבעל ןשידיי ןופ

 .(תודימה־רפס םוצ
 ראג טליפעג םילשמ םדיגמ רענבוד ןברוד ךיז ןבאה ןדיי םלוע רעטסארפ רעד
 ןפיוא ,םאג רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןבעלגעט־גאט ןופ רעדליבלגיפש יד ןיא .ןביוהרעד
 טאה - עילימאפ רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןטושפ ןיא ךיוא — םארק ןיא ןוא קראמ
 יד .טלעוז רעד ןופ גנאג ןשילאראמ םעד ןופ ןלאבמיס יד ןעזעג דיגמ רענבוד רעד
 עקיטביל יד וצ ןביוהעגפיוא רע טאה שטנעמנסאמ ןשידיי ןופ ןטיונ ןוא ןטייקמערא
 -גרינאזער ןופ ןטפאשגולק־סנבעל עסיורג יד וצ ןוא ,ןטייקלדייא־המשנ ןופ תוגרדמ
 ןופ ליומ ןיא ןענייז ןבעל ןשידיי ןטסארפ ןופ תוישעמ ןוא םישעמ יד .המכח רעקיד
 ןבאנ וליפזל .הרות רעד ןופ ןתמא עקיבייא יד וצ ןשינעכיילג ןראוועג דיגמ רענבוד
 בקעי להוא םוצ המדקה רעד ןיא ץנארק קחצי ׳ר ןוז ןייז טביירש — טיוט םרענבוד
 רענבוד םער ןרעה וצ ידב ,ןלוש יד ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג זייווגסאמ ןדיי ןענייז —
 ןבאה םידיגמ עקידנגלאפבאנ ערעדנא ןוא ,ץנארק קחצי ׳ר ,רע םאוו םילשמ םדיגמ

 .דיגמ רענבוד םענופ טליייצרעד
 -עג דיגמ רענבוד ןופ תוישעמ יד ןענייז קלאפ ןטסארפ ןראפ זיולב טשינ רעבא
 רענעדיישאב ןוא רעבעלמיטסקלאפ רעד ןיא .טייקנביוהרעד ןופ ןלאווק עפיט ןעוו
 טאה םאור ,טפאשטנעק־ןשטנעמ רעפראש רעד ןיא ןוא רעטרעוו ענייז ןופ תוקדיצ
 םימכה־ידימלת יד ־ץוא ןבאה ,ןמעל ןשידיי ןלאער ןופ תוישעמ ענייז ןיא טקעטשעג
 ןופ ןעקנאדעג עטסבעה יד ןופ ןלאבמיס־טיילגאב יד ןעזרעד רוד ןופ םינואג יד ןוא

 .טקעלעטניא ןשידיי

 טסייג ןשידיי ןופ ןלאראמ עסיורג יד טרעטנענרעד דיגמ רענבוד רעד טייוו יוו
 דימלת ןייז טלייצרעד שטנעמ ןשידיי ןטושפ ןופ ן ל י פ ןוא ן א ט םעד וצ
 ־רפס םוצ המדקה ןייז ןיא (שטירזעמ ןופ דיגמ רעקידרעטעפש) םאלפ שירעב ׳ר

 :תודימה
 ,בר רעקיטראד רעד .וואלסאראי ןייק ןעמוקעג דיגמ רענבוד רעד זייא לאמ ןייא
 יצ ןעמונעגניירא דיגמ םעד טאה ,םעציימ שריה ׳ר םלא טנאקאב ,להאוו שריה 'ר
 ןענאק לאז דיגמ רעד ווו רדח רעדנוזאב א ןבעגעגפא םיא טאה ,ןיירא זיוה ןיא ךיז
 ־עג טאה רע םאוו ,ןכאוו יירד רעדא ייווצ עצנאג ךשמב ןענרעל ןוא ןציז קיאור
 -ייא ןא ןעוועג זיא בר רעוואלסאראי■ םייב .וואלסאראי ןיא ןביילבראפ וצ טכארט
 רעד .בר רעגרעבמעל רעקידרעטעפש רעד ,ןייטשנרא בקעי ׳ר ,טסעק ךיוא םעד
 ןעוועג םעדבאנ זיא רעכלעוו ,עלעשרעה ׳ר ,רבח א טאהעג טאה םעדייא רעשידמול

 -וצ טגנערבראפ ךס א ןבאה רבח ןייז טימ בקעי ׳ר םעדייא רעד .דראהנאב ןיא בר
 ייז ןענייז לוש ןיא טנשרדעג טאה רע ןעוו לאמ םעדעי■ .דיגמ רענבוד ןטימ ןעמאז
 ¬אב טאה דיגמ רענבוד רעד ןעוו .השרד ןייז ןרעה וצ ידב ,ןעגנאגעגטימ םיא טימ
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 :טיילעגנוי עשייוליע ייו־,צ יד וצ טגאזעג רע טאה ;השרד עטצעל ןייז ןטלאה טפראד
 ריא םאוו טייצ יד הריבע ןא .ןרעה ךימ ןייג טשינ טלאז ריא זא ,רעסעב זיא טנייה"
 םעפע סאוו" :טגערפעג שיא ןבאה םידמול עגנוי יד ןעוו ."ןענרעל ןופ לטבמ טנעז
 ־בוד רעד ייז טאה — ״?ןרעה ךייא ןלאז רימ זא ,טשינ ריא טליוו לאמ םאד דארג
 רע טכאמ תושרד־סגנותעגעזעג ענייז ןופ רערעדעי טימ זא ,טלייצרעד דיגמ רעג
 הענכה וצ רעצרעה עשידיי יד ןקעוו ליוו רע םעראוו .ןעגייוו קראטש םלוע םעד דימת
 ־ראפ ייז רע לידו ,רעצרעה עבאווש ןבאה טיילעגנוי ייווצ יד יוו יוזא ;רסומ ןוא
 ,יבר ,ארומ ןייק טשינ טאה" :טרעפטנעעג ןבאה טיילעגנוי יד .ןענייוו םאד ןראפש
 רעטייוו זיא םאוו ."ןענייוו טשינ ןלעוו רימ .ןדיי עשינומה ןייק טשינ ןענייז רימ
 ־ןושל ןשינבר ןרעווש ןייז ןיא ןעמאלפ שירעב ׳ר ןלייצרעד ןזאל ןיא ליוו ןעשעג
 ךעלנעזרעפ םיא טאה ןייטשנרא בקעי ׳ר םאוו ,רעבי,א טיג םאלפ שירעב ׳ר .שדוק
 רעסאוו טימ ןעז רענעייל רעד לאז .ענעצס רעקידריווקרעמ רענעי ןופ טלייצרעד

 :דיגמ רענבוד ןופ טדערעג ןבאה םידימלת םרענבוד םעד רעטיצ ןקידובכה־תארי

 ינא ,שדוקה־ןורא ־גפל רשא המיבה לע ע״נ קידצה תולעב ,החנמה תלפת רחא
 ינארק דחפ ,ויתועונתבו וינפב יתטבהו הלוע ותוא יתוארב .ןכית תוכבל יתלחתה
 שקעתמכ ילצא דמוע היה ירבהו ,שודקה והיפ תא חתפ םרטב םג ךבאו•,הדערו
 ,תוכבל ליחתה רטיאב ,ךב רחאו ,הכב אלו העש יצה ומכ דמוע היהו ,וחוכ תא תוסנל
 ךר שיא היה יכ ,הלודג הנכסב וילח תא הלה העש עבר ומכ יכ דע ,בל־רמב הכב

 .דואמ דע שולחו גונעו
 טעטיראטיוא רעטסערג רעד ןזעוועג טייצ ןייז ןיא זיא םאוו ,ןואג רענליוו רעד
 ןוא סעיטאפמיס עכעלטנייוועגרעסיוא ןזיוועגסיורא טאה ,הרותה־ילודג יד ןשיווצ
 ־קרעמפיוא אד ךיא ליוו ,בגא .תוישעמ ענייז וצ ןוא דיגמ רענבוד םוצ ןטייקכאווש
 ¬יסח םוצ תודגנתה יד טאה׳מ :םיתועט עשיראטסיה יד ןופ םענייא ךיוא ןכאמ םאז
 ןגעק ןטסילאנאיצאר "ענעקורט" עשידיי יד ןופ ךמ א ק א יוו טנכייצאב דימת תוד
 ־ע ג .ןשידיי ןטימ ן י ד ןשידיי ןשיווצ ךמאק א ;ןטסילאנאיצאריא עשידיי יד
 ־עג רעד ןיא עיזיווער א ןרעוו טכאמעג רעכיז זומ טרפ ןקיזאד םעד ןיא .ליפ
 ־טכישעג עקיזאד יד ןרעו! טרידיווער זומ טפיוהרעביא .גנולעטשנייא רעכעלטכיש
 ןואג רענליוו רעד ךאד זיא .ןואג רענליוו ןופ ןאזרעפ רעד עגונב גנולעטשנייא עכעל
 ןפמאק עשיאעדיא ןיא ,ןיינ .תודיסח ןטימ ךמאק םענופ ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג
 .לי פ ע ג ןוא לכ ש ןשיווצ ץענערג יד ןזייוונא ראלק טשינ לאמנייק ןעמ ןאק
 ,יוו ןטסילאנאיצאר ךס א ךיז ןעניפעג ליפענ ן ש י ד יי ןופ טייז רעד ךירא
 םזילאנאיצאר ןשיווצ זעטניס םעד טכוזעג ןבאה סאוו ,אינת ןופ רבחמ רעד ,לשמל
 ־ליוו רעד ןענאטשעג זיא לכש ן ש י ד יי ןופ טייז רעד ךיוא ;םזיציטסימ ןוא
 ־ימ ןטימ ןריזעטניס טלאוועג םזילאנאיצאר ןקידלופליפ ןייז טאה םאוו ,ןואג רענ
 םוצ טפאשביל רעטקילייהעג רעד טימ ןוא ןבעלסקלאפ ןשידיי ןטסארפ ןופ םאכ
 -רעפ עלאעדיא יד ןעוועג דיגמ רענבוד רעד זיא ןואג רענליוו ןראפ .ןדיי ןטסארפ
 ־פא תודמול ךייש סאוו זיא דיגמ רענבוד רעד םגה .זעטניס ןקיזאד םעד ןופ ןאז
 טייקנדיישאב ןייז רעבא רע טאה ,טייצ ןייז ןיא הרותה־ילודג ךס א ןופ ןעגאטשעג
 .הרות רעד ןופ ןטאבעג עקידלכש יד טימ טריזעטניס ךעלרעדנווו תוקדיצ־םקלאפ ןוא
 ענעטלאהאב יד ןבעל ןשידיי ןטושפ ןופ גנאג םעניא ןעז וצ טימאב ךיז טאה רע
 ןואג רענליוו רעד .רעפעשאב־טלעוו שעד ןופ ןעקנאדעג עקידמימחר יד ןזא םיכרד
 .ןגינעגראפ קיטסייג סיורג א ראפ םיא ייב ןכוזאב םרענבוד םעד טכארטאב טאה
 ןופ ליומ ס עד ןיא ןדיי ןגעו ; תוישעמ יד ןעמענראפ וצ טראגעג שממ טאה ןואג רעד

 .דיגמ רענבוד
 ¬עג ייווצ עקיזאד יד ןופ ךערטנעמאזוצ א ןגעוו השעמ א טלייצרעד קלאפ םאד
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 א ךירא טיג השעמ עקיזאד יד .טייצ רענעי ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי ענעביוה
 ןופ ייס ןוא ןואג רענליוו ןופ ייס קיטסירעטקאראכ יד ןפוא ןשיאעדיא ןוא ןפראש

 :דיגמ רענבוד
 ־נאגעגסיורא טשינ טעמכ ,להוא-בשוי א ןעוועג ,עודיכ ,זי.א ןואג רעגליוו רעד
 יד ■זןיוא טכאמראפ רעטצנעפ יד ,רדח ןיא ךיז ייב דימת ןסעזעג ,ותיב חתפמ ןעג

 .הדובע ןיא ןוא הרות ןיא הליל' םוי ןעוועג קסוע ןוא ,גאטייב וליפא םגדאל

 אלפנ ןשרד רעד ןעוועג זיא רע .דיגמ רענבוד רעד טמשעג טאה ןראי ענעי ןיא
 ןעמוק םיא לאז רע ,רענבוד ןכאי טקישעג ןואג רעד טאה .חיכומ רעסיורג רעד ןוא

 .החכות ןגאז
 ־עגפא זיא רע יוו ,הגהנה םנואג םעד ןעזעג ,ןעמוקעג זיא דיגמ רענבוד רעד

 .ותיב התפמ םיורא טשיג טייג ןוא טלעוו רעד ןופ טדייש

 .תודיחיב ןואג ןטימ ןבילבעג זיא רענבוד רעד

 ןוא םירדח־ירדחב רגוסמו רוגס טציז׳מ תעב ןואג רענליוו א ןייז וצ ץנוק א —
 ־םיתא .ןואג רענליוו םוצ טגאזעג דיגמ רענבוד רעד טאה — ?הרות ןיא קסוע זיא׳מ
 ־עד ןוא ןתמו־אשמ ןאט ,םלועה־הויווה ןיא ןייז קסוע ,ןשטנעמ ןשיווצ םאג ןיא ןייב

 .ץנוק א זיא םאד — ןואג רענליוו ןביילב טלאמ

 טשינ ןיב׳כ :־ראש ןוא ץרוק טרעפטנע ןוא רענבוד םעד סיוא טרעח ןואג רעד
 .רעכאמ־ןצנוק ןייק

 ־עראפמורא ןוא תוחריט ענייז תמחמ — לאמא טאה דיגמ רענבוד רעד ביוא
 ןייק ןואג םוצ ןעמוק וצ ןזיוואב טשינ — םיבושי עשידיי ענעדיישראפ רעביא ןשינ
 ווירב ןבירשעג טייצ ןייז ןיא טעטיראטיוא רעשידומלת רעטסערג רעד טאה ,ענליוו
 טפאשקנעב רעייז טימ ןוא טייקנדיישאב רעייז טימ שממ ןריר םאוו ,רענבוד םוצ
 .ןבעל ןכעלגעטלא ןשידיי ןופ תוישעמ ענייז ןוא קידצ רענבוד ןכעלמיטסקלאפ ןכאנ

 ־בוד םוצ ןואג רענליוו ןופ ורירב יד א־טא רענעייל ןראפ ענשימוא ריטיצ ךיא
 ןא ןיא טקורדעג ןענייז ייז יוו ,לאניגירא ןשיאערבעה ןיא ייז ביג ךיא .דיגמ רענ
 ב״ירת ענליוו ,דג ערז טידח שוריפ םע חספ לש הדגה רדס) הדגה רעטלא

— 1852). 

 א״נקת בשיו ׳פ ׳ב םוי ה״ב

 דובכ חבשל םסרופמה הרותב גלפומו אלפומה ברה ה״ה נ״האל בר םולש
 .אנבוד ק״קד מ״מ בקעי ר״רהומ

 ,ילצא אביש ישפנ הבהאש תא השקבא יבוהאל טפשמכ םולש תשירד ירחא
 יתאב התע .הנש הרשע שלש הז הנה דע ילא אב אל רשא יניעב איה תאלפנו

 .ה״ללצז ז״ש ׳והמב והילא ותבוטו ש״דה נ״א שפנכ :וררועל

 יתלפת (ונ״קת) ןוקת ןוויס ד״י ׳ב םוי ה״ב

 בקעי ה״ומ דובכ םירשימו קדצ רבוד גלפומה ברה ה״ה ידידי יבוהאל בר םולש
 .י״נ

 תואולחתמ ישפנ ץלח .ובוט ברב ׳ה ינלמג רשא תולומג לע ידידיל אנ הרפסא
 ¬שהלו יחור בישהל וימעפ ורחאי לאו יתיבל ידידי אובי .ידמע תושעל אילפה ,תושק

 .רהאי לאו ותעיסנ זרזי הז בתכ ותוארב .םעפב םעפכ יתא עשעת
 .ה״הלצז ז״ש ה״ומב והילא ,םולשל ותאיב לע הפצמה ונמאנ ובהוא ירבד
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 תוצופת לכב רעלופאפ ךעלטנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא דיגמ רענבוד רעד םגה
 ,םיוא טקוק םע יוו ,טאה רע .ןבירשעג קיגייוו רעייז ןגעווטסעדנופ רע טאה ,לארשי
 הציחמ עלעוטקעלעטניא ןא קעווא טלעטש ןעפ עשירעלעטשטפירש יד זא ,טביולגעג
 טימ טנערבעג דימת טאה ץראה ןייז עכלעוו וצ ,ןדיי עטסארפ יד ן.א םיא ןשיווצ
 ן ב יי ה ם י ו ר א טלאוועג טשינראג טימ ךיז טאה רע .טפאשביל ןוא הענכה
 עפיט ןוא עקידעבעל יד ןעזעג ייז ןיא רע טאה דימת .עסאמ רעשידיי רעד ןופ
 ־גאילאפ רעד ןופ ןפאלטנא זיא רע .ןטייקנביוהרעד עשידיי עקיטסייג עלא ןופ ןלאווק
 םעד לאמא טאה׳מ :ןלייצרעד ןדיי .רעלעטשטפירש א ןופ טייקטרילאזיא רעשיט
 ¬יבנ ,הרות ךיוא רוביח ץיק ןא טשינ טביירש רע םאווראפ טגערפעג דיגמ רענבוד
 ךאד ןעוט יוזא .םיטשפ ןוא תושרד ענייז ןטלאהטנא ןלאז םאוו ,םישרדמ רעדא םיא
 טימ ןרעפטנע ךיורעד ךייא לערו ךיא :טגאזעג רע טאה ,םינשרד ןוא םינואג ערעדנא

 :לשמ א
 ,טסעג ליפ רעייז ןעמוק הדועס רעד וצ .דניק א םנייז הנותח טכאמ ריבג א
 קוליח רעד .חמשמ ךיז ןענייז ןוא ןעקגירט ןוא ןסע ייז .טייל עמערא ןוא ןדיי עכייר
 ןוא םילכאמ יד טסע ,שיט םייב ךיז טצעז םאוו ריבג רענעטעבעג רעד :רעבא זיא
 רע טמענ ךאגרעד ,שיפ רע טסע רעירפ .רדס ןסיוועג א טימ תואקשמ יד טקנירט
 רע טקנירט זץום םוצ .םעמיצ ,שיילפ ,ןשקאל טימ ךיוי ךאנרעד ,הקשמ עלעסיב א
 םאד ך יו א קנילפ טסע ןוא טייז רעד ןיא טייטש ןאמערא רעד .ןייוו לזעלג א ךיוא
 ןןיוא ןטראוו טשינ ךעבענ ןאק ןאמערא רעד .רעלעט יד ךיוא ענעבילבעגרעביא
 יבא ,טלאק טימ םייח ,גנירעה טימ שיילפ ,ךיוי טימ שיפ םיוא טשימ רע .רדס ןייק

 .וצ םיא טפראוו ןעמ םארו ןפאכ ןענאק וצ רעטייוו

 קידנעטש טציז ענליוו ןופ ןואג רעסיורג רעד .רימ טימ ךיוא זיא ענעגייא סאד
 ןוא המכח רעד ןופ ןסינעג ןאק רע .הדובעה לעו הרותה לע שיט ןקילייה ןייז ייב
 םאוו.,דיי א ,ךיא רעבא .גנונעדרא ןוא רדס טימ וצ םיא טלייט לוכיבכ םאוו תופידה
 םעד טימ ןענעגונאב ךיז זומ ךיא — ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורא טרעדנאוו
 א ףיוא טשפ א ןייא רימ טלאפ טא .טייצ וצ טייצ ןופ וצ רימ טפראוו לוכיבכ םאוו
 רעדא ,ןעמעלב וצ ןקלב ןופ דייר יד ךיוא לשמ א ךאנרעד דלאב ןוא קוקבח ןופ קוספ
 רדס א ןא ,טייהרעקידנוזפחב ןכאז עלא יד זומ ךיא .חנ תשרפ ךיוא שרד א ראג

 (*.ץירא געוו ןיא ןראפ וצ רעטייוו ךיז ןטיירג ןוא ןענעכייצראפ

 ־עג ראנ ןענייז ,דיגמ רענבוד ןופ ןבאה רימ םאוו ,תושרד ןוא םילשמ בור׳ס
 יוו זיולב טנכייצעגפיוא םתסה־ןמ טאה רע. עכלעוו ,ןציטאנ עצרוק ןוא עניילק ןעוו

 זא ,הרעשה יד ןעמענוצנא טגיונעג וליפא ןיב ךיא .ןתודיגמ ענייז ןופ ןטקעפסנאק
 ־ןושל ךיוא טנכייצעגפיוא דיגמ רענבוד רעד טאה םילשמ יד ןופ ןטקעפסנאק יד
 שפיה ןראטקאדער יד ןופ ןבעגעגרעביא ייז ןענייז בקעי להוא ןיא םעראוו .שידיי
 .ךארפש םרענבוד םעד טשינ זיא׳ס .שיאערבעה ןשינבר ןלעיציפא ןא ןיא ןוא ןקורמ
 ,ןבירשעגנא ןיילא רעכיז טאה רע םאוו לרפס עקיצנייא םאד ,תודימה רפב םעד ןיא
 ־יפע ןא ןיא ןוא ןרעסעב א ןיא טקירדעגסיוא דיגמ רענבוד רעד ךיז טאה טראד
 ־עג םאד ןוא עשירעלעטשטפירש םאד םלאפנדעי .שדוק־ןושל ןרעלופטימעג ,ןרעש

 .דיגמ רענבוד ןופ םעיציבמא יד ןיא ןגעלעג טשינ זיא ןעפ רעד ןופ טימ
 ןשידיי ןפיוא ייס ןוא רפס ןשידיי ןפיוא ייס טיובעג תושרד ענייז טאה רע םגה

 .1937 ,עשראוו ׳לרעפ .ל גא .דיגמ רענבוד ןופ םילשמ (*
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 רעד ןופ לייט א יוו ז י ו ל ב ןטלאהעג ךיז ך ע ל .נ ע ז ר ע פ רע טאה ,ןבעל
 ־יא קידלרוג ןוא קיטסייג ךיז ריא טיט ןוא טייקכעלקריוו רעשידיי רעטושפ־טסארפ
 ־עעשעג ענטעמאה יד ןטיט ןיא ןביילב םיוכרוד טלאווענ טאה רע .טריציפיטנעד
 השעמ־םקלאפ א רימ ןעניפעג טרפ ןקיזאד םער ןיא ךיוא .רפס ןשידיי ןופ ןשינ
 ןקיטראסיורג ןוא ןפראש א ךיוא טריזירעטקאראכ יז ךייא ןוא דינמ רענבוד ןגעוו

 :דיגמ רענבוד ןופ ליטס-סנבעל ןצנאג םעד ןפוא
 .טדערענ ןוא המיב רעד ףיוא ןענאטשעג דיגמ רענבוד רעד זיא תבש לאמ ןייא
 טראוו ךעלטיא ןעגנולשעג טאה סאוו םלוע ןא טימ טקאפעג לופ ןעוועג זיא לוש יד
 רענבוד רעד .ןעקנאדעג עקיטביל ,לרעפ ןטאשעג ךיז ןבאה ליומ םרענבוד ןופ .םנייז
 יד ןיא הבברמ רעבעלטעג רעד וצ ליפעג ןייז ןיא ןביוהרעד ךיז טאה ןיילא דיגמ
 ־רעד רע טאה םיצולפ .םיקידצ עטסערג יד ןופ ןלומש ענעדלאג יד וצ ןוא ןעלמיה
 ענייז טכוזעגבאנ טאה רע .הלעמ לש אלימפ רעד ן־א גורטיק א ךיז ךיוא-טרעה
 יד וצ טרעטנענרעד ךיז טאה רע סאוו ,םעד טימ זא ,טליפעג טאה רע ןוא םישעמ

 .הגרדמ רעכעלטנגייא ןייז ןופ רעטנורא רע זיא ,םיקידצ יד ןופ ןלוטש ענעדלאג

 עסיורג ןייז ןעוועג ךות ן־א זיא םארו ,ענייז הילע עקיזאד יד ןטכירראפ וצ ידכ
 .תולג ןעווארפ וצ ןעמונעג ךיז ךיוא דיגמ רענבוד רעד טאה ,הדירי

 ןשיווצ רעזאלנעמאנ א ןדנווושראפ ראי ראפ א ףיוא ז יא דיגמ רענבוד רעד
 -יא טרעדנאוועגמורא טאה ןוא ןדיי עמערא ןופ עפאמ רעזאלנעמאנ רעסיורג רעד
 ןדיי עמערא ךאנ טימ ןעמאזוצ .ןאמערא רעטושפ א יוו טלעוו רעשידיי רעד רעב
 רעד ןיא ןקעטש א טימ ,האולב־העורק לטעטש וצ לטעטש ןופ ןעגנאגעג רע זיא
 ־ונעג ,םישדקה ןיא טק־טכענעג טאה רע .סעציילפ יד ךיוא לקעז א טימ ןוא טנאה
 ־ראפ ערעדנא טימ ןעמאזוצ םיתבש יד ןיא ןוא ןדיי עכעלגעמראפ ייב תוטורפ ןעמ
 .םיטאבעלאב עשידיי ןופ ןשיט עטשרעטניה יד ייב ןסעזעג טייל עמערא עטכשוח
 ־טימ טאה רע .ןעמאנ ןטב־לאב ןוא ןרעלופאפ ןייז ןטלאהאב ןעמעלא ראפ טאה רע
 רעקיזאד רעד ןיא .ןדיי עמערא ןופ ןעגנורעדינרעד ןוא ןתוקחד ,ןטיונ יד ןטילעג
 ןשטנעמסקלאפ עמערא ןוא עזאלנעמאנ ,עטכארפ טימ טפאשניימעג־ןדיי רערעטיב
 ־רעד ךיז ןוא טרעפ־טראפ ךיז רע טאה .טקיניירעג יינסאדנופ קיטסייג ךיז רע טאה
 ןייז .תוהוב עיינ טפעשעג רע טאה .ןדיי וצ טפאשביל רעקידלטיממוא ןייז ןיא ןביוה
 ןיא טק־טלאטשעגרעביא רע טאה ןעגנוראפרעד־םנבעל עשידיי עיינ ןיא טייקכייר
 רענבוד ןופ ןראירעדנאוו עמינאנא עקיזאד יד ןופ .תוישעמ עיינ ןופ םעראפ רעד
 טימ ללש א רימ ןבאה ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעפיט עטשרעטנוא יד ןיא דיגמ
 ןגעוו ןעקנאדעג עשיטע ערעבעה ראפ שינעביילג א ןענייז םאוו תוישעמ ,תוישעמ
 טראד ךיוא ךיז ןעניפעג םע רעבא .ןשטנעמ ןופ ןבעל םעד ןגעוו ןוא םלועה־רדפ
 -ייז םילשמ יד טא .רעגייטש־םנבעל ;שידיי ןקימלאמעד ןופ רעדליב ענעדיישראפ
 ןעעז ריזנ .ןדיי ןופ עטנישעג־רעגייטש ןוא ־רוטלוק רעד ראפ רצוא רעתמא ןא ןענ
 ,םיסנרפ ,להקה־ישאר .טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןסאלק יילרעלא יד טרא־׳
 םעקינבושי ,תוינספא עשידיי ןיא תולגע־ילעב ,סרעפלעהאב ערעייז ןוא םידמלמ
 ןוא םיתרשמ ,תוכאלמ־ילעב ןוא רעטעברא ,רעצעזנא ןוא םיפיקת ,ןראדנערא ןוא
 ,םיטאבעלאב ,ךעלטיילעגנוי ענעדייז ,םעקילאק ןוא םרעייג־ןריט ,טייל עמערא
 ןראפ םאו־ ,ןדיי עבייר יד טראד ןעעז רימ .םינתוחמ ,תולב ,םינתה ,םינכדש .םישמש
 ךרוד .ןדיראי עסיורג יד ךיוא קיצנאד ןוא קיצפייל ןייק ןדיוב עטקאפעג ערדו־־־• ןיא
 -עד םעד ןיא קילבניירא ןא ןעמוקאב וליפא רימ ןענאק םילשמ־תוישעמ עקיזאד יד

 >שידיי ןופ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ דנאטשאב ןבעלטפאשטריוו ןקיטלאמ
 -ידיי ,תולגע־ילעב עשידיי ,םנתמו־אשמ ןוא ןשינעדאל עשידיי ,ןעמארק ןוא םירחסמ
 ¬יצ ,ןדיי ןופ השבלה רעקיטלאמעד רעד ןופ ךיוא ,ךעלדרעפ עשידיי ןוא ןדיוב עש
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 ןייז־דנו־ענ ןקיליוויירפ ןופ ןראי יד ןיא .רעבייוו עשידיי ןופ םיטישכת ןוא ןעגנור
 יד טימ טנעקאב דיגמ רענבוד רעד ךיז טאה קלאפ ןשידיי ןדנו־ענ■ םעד ןשיווצ

 .ראפ טאה רע ןוא — טייל־להק ןוא םיריבג עשידיי יד ןופ ןתופיקת ןוא ןטייקטראה
 טנזיוט ןעצ עטשרעבייא יד ןעמוק תוישעמ ענייז ןדא .רעטרעוו עטוג קינייוו ייל
 שירעדליב ןעגייז ןדייל־תולג םדיגמ רענבוד ןופ ןראי יד .ןטאש ןשפיה ןיא םיורא
 רעטעפש ןענייז םלוע ןשידיי ןשיווצ .עסאמ רעשידיי רעד ןופ ןורכז ןיא ןבילבראפ
 ןוא רעקילייה רעד טא ןופ ןטאדקענא ןוא תוישעמ ענעדיישראפ ןעגנאגעגמורא
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא דיגמ רענבוד רעטבילאב רעד ןעוו ,טייצ רעכעלרעדנווו
 -יזפראש רעייז ,ליטס ןשיפע רעייז ךייש םאוו .ןדיי עזאלגעמאג ןוא עטנאקאבמוא
 קלאפ ןשידיי ןעמערא ןטסארפ םוצ טפאשביל רעפיט ןוא המכח־סגבעל ,טייק*נ
 פא טשינ רעביז — קלאפ ןופ ןורכז ןיא — הפ־לעבש תוישעמ עקיזאד יד ןעייטש
 ,דימלת םרענבוד םעד ןדא ,ץנארק קחצי ׳ר ,ןוז םרענבוד םעד םאוו ,תוישעמ יד ןופ
 ־גאק ןוא ןציטאנ עגעבילבעגרעביא יד ןופ טריאורטסגאק ןבאה ,םאלפ שירעב ׳ר
 ־אכ רעייז טימ הפ־לעבש תוישעמ יד אקווד .רעבירא ייז ןגייטש ייז ,ןיינ .ןטקעפם

 סאוו ,בתכבש־תוישעמ יד וצ גנוקעלפטנא ןא ןוא לסילש א זדגוא ןביג .רעטקאר
 םדיגמ רענבוד ןופ תושרד יד ןיא םילשמ ןוא ןשיגעכיילג יוו ןטכאלפעגניירא ןענייז
 יד .ןראטקאדער יד ןופ ןבירשעגפיוא זאלטימעג ןוא ןקורט ייז ןענייז טראד ,םירפס
 ־רעדנווו רעד ןיא ןוא תוטשפ רעלופ רעד ןיא ןבילבראפ ןעגייז הפ־לעבש תוישעמ
 טלייצרעד ייז טאה דיגמ רענבוד רעד רעכלעוו טימ ,טייקשיפע רעצרוק ןוא רעכעל

 .ןדיי עקידנבראהפיוא ןסאמ יד ראפ
 ךיוא תוישעמ :ןלייט ייווצ ןיא טלייטעגרעדנאנופ ןענייז תוישעמ עקיזאד יד
 רעדא ,השרד א ןטימ ןיא טלייצרעד ןבאה לאז דיגמ רענבוד רעד םאוו קינייווגסיוא
 יד א־טא ןיא .טריסאפ שיא טימ טאה םאוו עיצאוטיס רעכעלפערט א ןיא טגאזעג

 -ליב עשיריטאס וצרעד ןוא עינאריא ךס א ,םזאקראפ ךס א ןאראפ זיא תוישעמ
 וצ ךופיהל טייקידרעפאה עשיריבג עשידיי .ןדיי עשיריבג ־ןוא םיפיקת יד ןופ רעד
 ,תוישעמ ןאראפ ךיוא רעבא ןענייז םע .קלאפ ןעמערא ןופ טייקסטוג רעטושפ רעד
 ,קלאפ םאד טאה תוישעמ עקיזאד יד ןיא .דיגמ רענבוד ןגעוו ןלייצרעד ןדיי םאוו
 עכעלרעדנווו םאד טגכייצעג גנולעטשראפ ןוא טימעג ,עיזאטגאפ ןייז קילדעוו
 סאוו ויגע רעד .ןובירטסקלאפ ןשידיי םעד ןופ טלאטשעג עקיצראה ןוא עקידתווינע
 א ןעוועג ךיוא דיגמ רענבוד רעד זיא לכה־ךס) תודמול ןייז ךיוא טקוקעג טשינ
 ןוא ןואג רענליוו םייב ןעזנא ןוא תובישח ןייז ךיוא טקוקעג טשיג ,(הבישי־שאר
 ןטלאהעג ןגעווטסעדנופ רע טאה ,טייצ ןייז ןיא ןעעפיראק־הרות ערעדנא יד ייב
 ןייגוצניירא טאבעג ןשיטע ןטסכעה ןייז ראפ ןוא םענייז בוח ןטסקילייה םעד ראפ
 ןמיונ עריעייז ןיא ןרעטייל ךיז ,ייז ןופ רענייא ןרעוו וצ ,קלאפ ןעמערא ןטסארפ ןיא
 לאוטקעלעטניא רעשידיי ןוא ןדמל רעקידתווינע רעד א־טא — ,ןתוקחד ןוא
 ־יא עטסערג יד ראפ לשמ א יוו ןעמונעג ןדיי עטושפ ןופ ןבעל עמערא םאד טאה
 ןביוהרעד ןיילא טליפעג ךיז ןבאה ןדיי עמערא יד .טסייג ןופ ןעקנאדעג ןוא ןעעד
 א ,ייז ןופ רענייא.ןייז וצ טימאב רדסכ ךיז טאה סאוו ,ןובירט רענבוד םעד ךרוד

 ,ןושל.ןכעלגעט־גאט■ רעייז זןיוא ןדיי וצ ןדייר וצ ,עסאמ רעשידיי רעד ןשיווצ דיי
 .ךעלדנעטשראפ ןוא טושפ ייז זיא םאוו ןפוא ןא ףיוא

 ןיא דיגמ רענבוד רעד ךיז טאה ט יי ק י ט םדי ג ר ע נ ע ג יי א ןייז ןיא
 .דיינסאמ ןטושפ ןופ טייקיטסייג רעד טימ טריציפיטנעדיא ןצנאג
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5. 

 -המשנ סאד טקעטש עיטארקאמעד רעקיטסייג ןוא רעשיאעדיא רעסיורג ןיא
 טימ ך י ז ן ל ע ט ש ־ ך יי ל ג סאד :ןעמעלא טיט "ןרעוו־ךיילג" עקיטפאה
 ןקיטסייג ןופ םינפוא ייווצ ןאראפ ןענייז׳ס .ןשטנעמ ןופ עסאמ רעוויטקעלאק רעד
 םע .טייקסטוג עשיטסיאעטנאפ ןוא תווינע עשיטסיאעטנאפ :תישאר ."ןרעוו־ךיילג"
 ־םיזקע ןא ללכ םעד ןיא טעז דיחי רעדעי■ רעכלעוו ןיא ,עיסנעמיד־גנובייהרעד יד זיא
 ופפאשביל־ןשטנעמ .םנייזאד עטסכעה יד ןוא ןטלעוו עטסכעה יד ןופ הגרדמ־ץנעט
 ןופ לארשי־תבהא ןוא תווינע יד ןעוועג זיאסאד — סאטימ רעשיטסיאעטנאפ א יוו
 ,שטנעמ ןקיטכעמנא ןעמערא םוצ טפאשביל יד אטשינ זיא תודיסח ןיא .תודיסח
 וצ טפאשביל יד .שטנעמ ןיא ץנאטסבוס רעכעלטעג רעד וצ טפאשביל יד מרעיינ
 ןריא ךות ןיא זיא תודיסח ןופ לארשי־תבהא םאד .שטנעמ םעניא סאטימ־טאג םעד
 ןא ןאראפ רעבא זיא ,תינש .םיהלא־תבהא ןופ זאטסקע רעטליטשעגמוא רעד ןעוועג
 םוצ טפאשביל א .הבהא עשיטסילאער א ,ת וו י נ ע עשיטסילאער א ,ערעדנא
 המ" .טייקכאווש םנשטנעמ ןופ שינעטנעקרעד רעד ןופ דארג טמוק סאוו ,שטנעמ
 םעד ןיא שטנעמ רעד ,טגאזעג םנייטשימ זיא םארו .וו״זאא ..."וילא םישת יכ שונא
 דכוא יד ןיא רעסאוו ןפארט רעד זיא םאוו ?סאמסאק ןוא טלעוו ןופ ליפש ןסיורנ
 ןבעל ןיא ךיז טניפענ שטנעמ רעד ?ןענאעקא עטעוועשובעצ םערוטש ןיא ,עכעלדנע
 ןוא ןטסולג יד ןגעק זאלטכאמ םיוכרוד זיא רע .טייקנפלאהאבמוא רעקידרדסכ ןיא
 ןינב בור םעד סיוא ןכאמ םאוו ןטקניטסניא ןוא ןטסולג .אפוג םיא ןיא ןטקניטסניא
 רעד זיא םאד — ןיילא ךיז ןגעק טייקיזאלטכאמ עקידנעטשלופ .שטנעמ ןופ ןינבו

 רעד ןיא טרעיינ ,שטנעמ ןיא טייהטאג רעשיטסיאעטנאפ רעד ןיא טשינ .שטנעמ
 ־שטנעמ יד ןבוז ןעמ זומ טראד — ,שטנעמ ןיא טלעוורוא רעשהיח ןוא רעוויטימירפ
 -אב וצ ךיז שטנעמ םענופ רוורפ רעדעי .םירצי ענייז ןגעק טייקיטכעמנא עכעד

 שטנעמ .ןרעוו טצאשעגפא ךיוה רעייז זומ ,ךיז ןיא םונהיג ןשהיח םעד ןופ ןעיירפ
 .טייקידניז רעד טימ ןשינעלננאר עשיאארעה ךיילגוצ ןוא טייקידניז תישאר זיא --
 ־עזנייא ןבאה זומ ןעמ .ןעגנאלראפ ליפ וצ טשינ שטנעמ א ןופ ךום־לכ־!ףום ןאק׳מ
 ן ר ע ם ע ב ןייז ןופ עיזוליא רעד ןיא ןביילנ רעכיג זומ ןעמ .םיא טימ שינע
 םוצ זייז טוג .ןעגנוכיירגרעד עשיטע ענייז ןופ טעטילאער רעד ןיא רעדייא ,ןליוו
 שטנעמ םוצ ןייז טוג .טלעוו רעד ןגעק זאלטכאמ זיא שטנעמ רעד לייור — שטנעמ
 דיא טייקיזאלפליה ןוא ,טייקיזאלפליה ןייז ןיא שיגארט זיא שטנעמ רעד לייוו —
 -אטסקע יוו שינאריא רעמ זיא טייקסטוג אזא .לרוג ןבעלשטנעמ ןופ קיטקעלאיד יד
 ךיז ןבאה ןטסילאראמ עסיורג ךס א .קידנעגנאלראפ יוו קידנרינגיזער רעמ ;שיט
 ,טייקכעלטעגראפ־ןשטנעמ ןופ טשינ געוו ןפיוא .געוו ןקיזאד םעד ךיוא טגעוואב
 -ידיסח רעד ןשיווצ קוליח רעד ךעלטנגייא זיא םאד .שינעטנעק־ןשטנעמ ןופ ראנ
 ןיא .םיקידצ עשידגנתמ .ג .א יד ןופ תוקדיצ־ןשטנעמ ־יעד ןוא תוקדיצ־ןשטנעמ רעש
 ןופ רעטקאראכ ןיא קידנעטשלופ ןעוועג דיגמ רענבוד רעד זיא טרפ ןקיזאד םעד
 דיא תוקדיצ ןופ ךרד ןייז ןיא ןוא ןשטנעמ וצ גנואיצאב ןייז ןיא .םיקידצ עשידגנתמ
 -עקרעד־ןשטנעמ םעד ןופ עינאריא עקירעיורט יד ןטלאהאב ןעוועג טערקסיד רעייז
 ןוא ןשטנעמ וצ גנואיצאב ןייז ןופ רע טלייצרעד עדנילב יד טימ לשמ ןייז ןיא .רענ
 ןגעוו לשמ א .רענאשז ןקיזאד םעד ןופ לשמ א ךאנ ןבאה רימ .טייקיזאלפליה רעייז •וצ

 :ןעמאל א טימ ןביוט א

 ןבאה ,רעזייה יד רעביא ןעגנאגעגמורא ןענייז סאוו ,רעביוט א ןוא רעמאל א
 .םעציילפ סנביוט םעד ךיוא טצעזעגפיורא ךיז טאה רעמאל רעד .תופתוש טכאמעי

 .טלטעבעג ןוא זיוה וצ זיוה ןופ טאטש ןרעביא ןעגנאגעגמורא ייז ןענייז עדייב
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 ,הנותח 8 ןעוועג זיא םע ווו ,זיוה א ייבראפ םיפתוש ייווצ יד ןעייג לאמ ןייא
 .ןצנאט טלאווראפ ךיז טאה םיא .ןליפש רעמזעלק יד טרעהעג טאה רעמאל רעד

 ייד טאה ,ךעבענ ,רעביוט רעד ?םיפ ןייק טשינ טאה רע זא ,ןצנאט רע ןאק יוזא יוו
 ,ךעליירפ רימ זי.א םע ,לסיב א גנירפש ,לסיב א ץנאט — .טרעהעג טשינ■ ראג קיזומ
 ■םעד טרעה רע טשינ — ,רעביוט רעד .ןביוט םוצ ןגירשעג רעמאל רעד טאה —
 ׳ענייז ןופ טמענ רע ?רעמאל רעד טוט םאונ .רעמזעלק יד טרעה רע טשינ ,ןעמאל

 רעד .ןאט ©וז א ןביוט םעד טיג ןוא הקשמ עקראטש לשעלפ א םיורא םענעשעק
 •םוצ ךיז ןבייה סיפ ענייז ןוא ךעליירפ לסיבא רע טרעוו ,הקשמ יד טכוזראפ רעביומ

 ־טעג טאה רעביוט רעד .©וז א ךאנ ןוא ©וז א ךאנ םיא טינ רעמאל רעד .ןצנאט
 ייד ?ןיוא ןביוט םייב ןסעזעג זיא םאוו ,רעמאל רעד .תוחוכ עלא טימ ןצנאט ןעמ
 .טצנאטעג עדייב ייז ןבאה יוזא .םארא ןוא זףיררא ןביוהעג ךיוא ךיז טאה ,םעציילפ

 .הקשמ רעד בילוצ רעביוט רעד ,רעמזעלק יד בילוצ רעמאל רעד
 ליפש םעד ראפ עינאריא לפייוו !שטנעמ ןופ תוהמ םעד ראפ עינאריא לפיוו
 ןאקיימ .ןיינ !ןטייקכעלגעמ ענייז ןופ םעיזוליא יד ןוא ןליוו ןייז ןופ םעיזוליא יד יופ
 .טייקכאווש ןייז ןיא ןבאה ביל םייא ךראד׳מ .ןעגנאלראפ ליפ וצ טשינ שטנעמ ןופ
 ראנ ןבאה תוישעמ ענייז .תושרד םדיגמ רענבוד ןופ ךות רעשילאראמ רעד זיא םאד
 ,ן א ט ןכעלשטנעמ םענופ רעגייטש םעד ןוא רעטקאראכ םעד ןרירטסוליא טלאזעג

 !טייקמערא רענעפלאהאבמוא ןייז ןיא שטנעמ םעד ןבאה ביל

 תילט ןיא טליהעגנייא רעמעלאב ןפיוא ןענאטשעג זיא דיגמ רענבוד רעד ןעוו
 רעד יוו ,םונהיג ןופ ןרעייפ יד טימ ןקארשעג טשינ ייז רע טאה ,ןדיי וצ טדערעג ןוא
 .טסיירטעג ןדיי טאה דיגמ .רענבוד רעד .דיגמ רעמעלעק רעטמיראב רעקידרעטעפש
 .רשיה־ךרד ןפיוא ןריפפיורא טלאוועג ייז רע טאה טפיאשביל רעטספיט רעד טימ
 ־יאור רעקידתוימינפ רעד וצ געוו רעד זיא םאד .ג ע ו ו ן ט כ ע ר ע ג ןפיוא
 ־עג .שטנעמ ן ט כ ע ר ע ג םענופ טייקילעזקילג־טלעוו רעד וצ ןוא טייק

 טימ טקעמש םאוו ,שטנעמ ןופ ג נ ו א ו ט עקיצנייא יד זיא םאד — טייקיטכער
 .גנוכיירגרעד

 ־רעפ ךיז ןופ ןוא טעקסא רעקילייה א יוו טריפעג ךיז טאה דיגמ רענבוד רעד
 ־ברוד ןוא — זיולב טאה םאד רעבא .ןילפיצסיד עטסגנערטש יד טרעדאפעג ךעלנעז
 ערעדנא ןופ .ןאזרעפ רענעגייא ןייז וצ ;ןיילא םיא וצ תוכייש א טאהעג — םיוא
 רעד םע טאה ,םטוג ןאטעג ראנ טאה דיי א לפיוו .טגנאלראפ רעקינייוו רע טאה
 ־עג ןוא תודימ עשידיי ןופ ןלאשגאוו ענעדלאג יד ךיוא טגיילעגפיורא דיגמ רענבוד
 ־בוד רעד טאה ןדיי ראפ ןענעשרד םאד .גנואיצאב עטסוויטיזאפ יד וצרעד טאה
 ןדיי עטסארפ ןופ רעצרעה עלופ יד .הדובע רעטסערג רעד ראפ טכארטאב רענ
 ־גכראה עטושפ ןופ הדע רעד ןטימ ןיא .טימעג רעייז ןיא טנפעעג םיא ראפ ךיז ןבאה

 .טייקיטכראפרע רעטסקינייוועניא ןופ טרעטיצעג רע טאה ןדיי עקיד

 ןייז־לחומ ןוא ןעזנייא עפיט סאד ייס ,ןיילא ךיז וצ גנורעדאפ עסיורג יד ייס
 ןבירשעג טאה םאלפ שירעב ׳ר םאוו דליב א ןיא רעדיוו רימ ןבאה ערעדנא עגונב
 גאט ןכעלטנייוועג א טרעדליש םאלפ שירעב ׳ר .תודימה־רפס םוצ המדקה רעד ןיא
 א ןופ דליב־רעגייטש שיטסירעטקאראכ א ךיילגוצ זיא םע .ןבעל םדיגמ רענבוד ןופ
 ־אטסיה־רוטלוק א ראפ יא דליב ךעלסעגראפמוא ןא .קידצ ןשידיי א ןופ גאטסנבעל
 .ןדיי ענעי ןוא ןטייצ ענעי ןגעוו ןביירש ליוו םאוו ,טסירטעלעב א ראפ יא ,רעקיר
 ־רעביא רעסעב םיא ןוא שטייט־ירבע ךיוא ןצעזרעביא טשינ טסקעט םעד ליוו ךיא
 ןקידשידוק־ןושל ןקיטכראפרע רעבא םענעפלאהאבמוא לטיבא ,ןעמורפ םעד ןיא ןזאל
 עלא טימ ןסינעג ןענעק רענעייל רעד םע לאז ,םאלפ שירעב ׳ר ןופ לאניגירא

 :ןסנאוינ

— 169 



 שטשאמאז סקנפ

 תביתכ לע ןמז דבאל הצר אדו ,ול תורופס ויה ויעגרו ויתע לכ ל״ז קידצה יכ
 ,ומצע תרכזמל ׳יהי רובעכ א״ב ם •ג• ר אלו .ארוק לכ דעב ראבל ,ךרוצה יפכ וישודיה
 ותקדצ האלפג רתוי דוע ,המזמו תעדכ הנובתב הכ ץימאו םכה ׳יהש המ רתוי יכ
 (ט״יו תותבש לילב םגו) הלילה תוצח לכב יראכ םק יכ ,ותושירפו ותומימת ,ותדיסחו
 דמול היה ב״חא .וניהלא תיב ןכרוה לע שפג רמב הכבו תוצח ןוקתל ד״מהבל ךלהו

 ךלוה ׳יהו ןילפתו תילט שבל םויה ראהבו הרהט הוקמל ךלה ,רקובה רואל בורק דע
 ,ה״ע םינושארה םיקידצ ילודג גהנמכ ללפתהו .ההנמ תלפת רחא דע םויה לכ םחכ
 לא וינפ תא בסה ןילפתו תילט שכל רשאכו .שמש םע ך ו א ר י י רמאמכ
 ותלפת לכ םילשה רשא דע ףופכ ןכ דמעו ותמוק ףפכ ,רשב לעב היה יכ םגו ,ריקה
 אסכהו .ובר ינפל דמועה דבעכ ,לאמשו ןימי הנפ אל ,לגר עינה אלו די םירה אלו
 היה הזו ,וילע רבע ףטש םימ גלפ ולאכ דימת היה חרזמה לתוכב וינפ דגנ היה רשא
 ויניע ויה םויה יעגרמ עגר לכב טעמכ יכ דע ,ט״יו תותבש ימיב םג תודימתב כ״ג
 .םויה יצה דע ארמגו תוינשמ רועיש דמול 'יה תירחש תלפת רחאו .םימ תודרוי
 היה םשו .ותיבל ואוב דע תוסוכמ וינפו ןילפתב ךלוה ׳יהו םועטל ךלוה ׳יה ב״חאו
 ׳יה וגהנמו .הבישיה םע דמלו ד״מהבל רזה כ״חא .ךכ ותדועס לכואו םתוא הלגמ

 וב לכ רודס הנומ וילעש דומעה לא הבישיה תאמ ךלה דומלה עצמאב םוי לכב
 ול רשא רועישה דמלו הבישיה לא רזהו הבר ׳יכבב םילהת ךילטיפק המכ רמאו
 רשאכו .תאז המ ול עדונ אלו .הנישה ימימ םוי לכב השע תאזו .(םירוטה ירפס) םהמע
 ,ד״מהב לש שמשה רמא ,ומלוע תיב לא ותוא תוולל וכלהו שדוקה ןורא קלתסנ
 עדי םא ,דוסב וילע הוצ ל״ז אוה יכ .תאזה ׳יכבה .דתיה המ עדוי אוהש ול המודמכ
 ,םע תבר ריע איה אלה שטשומאז ריעהו .ותוא עידויש דהא לצא ריעב בצוע ךרד
 השקמ איה תינולפ ,ןלציל אנמחר הלוח ינולפ םוי לכב ותוא עידומ ׳יהו .וברי ןכ
 ידומלב קסע רשאבו .שמשה רמא הלאה םירבדה .םינמדזמה םירקמהמ המודכו דליל
 רומח ׳םות ריבסמ ׳יה תובר םימעפ יכ ,ותנובתו ותמכח ,ותרובגו והכ ואר ת״פג

 (*.ץרמנ לשמ םע

 עקנארק ןעניוש טלאוועג טאה דיגמ רענבוד רעד יוו טלייצרעד ן יו ש ןבאה רימ
 ןבאה םאוו תושרד — תושרד ענייז ןרעה וצ ןופ םימכח־ידימלת עכעלכאווש ןוא
 ןוא טייקטרירעג רעשילעז רעכעלשטנעמ ןופ ןייוועג םאד ןפורעגסיורא םלוע םייב
 ־גא ןעניוש טלאוועג טאה דיגמ רענבוד רעד לפיוו רעבא .שפנה־ןובשח ןופ ןטיט יד
 ־ראג טימ ךיז וןא גנורעדאפ עטסערג יד טאהעג ךעלנעזרעפ ךיז וצ רע טאה ערעד
 רימ יוו ,ךיז ףיוא ןעמונעג רע טאה ןסיוועג ןייז ןרעפיטראפ וצ ידכ .טניושעג טשינ
 ךיוא טרעהעג סאד .ןדייל־תולג ןזאלנעמאנ ןופ געוו ןרעווש םעד ,ןעזעג ןביוא ןבאה
 רענרעדאמ רעד .רעגייטשסנבעל ןשידיי ןטלא םענעי ןופ ןטפאשנגייא עשיטע יד וצ

 ןוא ךעלגעמ ךעליירג זיא׳ס זא ,קנאדעג םוצ טניודועגוצ רעדייל ךיז טאה שטנעמ
 -עג יד ןוא ןסיוועג ןופ ןטכילפ יד ןשיווצ עירעטלאהכוב עטלפאט א ןייגנא ןאק׳ס
 וצ טשינ טאה ט ר א וו סאד זא ;ןבעל ןכעלנעזרעפ ןופ ןטייקכעלקריוו עטבעל
 עכעלנעזרעפ םמענייק ןיא ןקוקניירא טשינ ףראד רענייק זא .םישעמ יד טימ ןאט
 רעייז םאוו ןענאזרעפ ןופ ןעיצרעד ק י ט ס יי ג ןזאל ךיז ןאק׳מ זא ןוא רעכיב
 .ןטיירפשראפ ייז סאוו ןעעדיא יד וצ הריתס עקידנעיירש א זיא ןבעל ךעלנעזרעפ
 םאד .טלעג טוג ראפ גנוקעד ןא רעטרעוו טמענ שטנעמ־רוטלוק רעטריניפאר רעד
 רענרעדאמ רעד ןופ הדירי רעכעלרעדיוש רעד וצ ןעוועג םרוג קינייוו טשינ טאה

 .רוטלוק

 .׳ד דר המדקה ,1862 ,...אנבוד בקעי וניבר תאמ תודמה רפס (*
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 יד .עירעטלאהכוב רעטלפאט רעקיזאד רעד ןופ טסווועג טשינ ןבאה ןדיי ענעי
 ייב זיא קנאדעג ןייז ןוא טראוו ןייז ראפ שטנעמ םענופ תוירחא עפיט יד ,עתמא
 ןראפ ליפענ םאד טאהעג ךאנ טאה שטנעמ רעד .!ןיט ראג ןוא םיורג ראג ןעוועג ייז
 עטסופ יד זיולב טשינ זיא ,םע טסייה שטנעמ רעד ,רע .ןסיוועג ןייז ןופ תובישה:
 ןדיי ייב דיגמ א .לעמ ןייק טשינ טלאמ ןוא ןטניוו יד ןיא ךיז טיירד םאור ,לימטניוז
 ־רעפ ןייז ןופ טייקיגאוו יד ביוא ,ןייז טשינ לאז רע שיראטארא ןוא טריטנעלאט יוז
 ,רעטרעוו ענייז טימ םכסה ןיא ןעוועג טשינ ןענייז םישעמ ענייז ןוא טייקכעלנעז

 ןיא .םלוע ןשידיי ןראפ ןדייר וצ רעמעלאב ןפיוא טזאלעגפיורא טשינ םיא ןעמ טאת
 ־אממוא ןגעק הנקת עלעיצעפס א ךיז טניפעג תוצראה עברא דעו םעד ןופ םקניפ

 .ק״פל ג״פש תנש ,לולא ט ,׳ב םוי טעמתחעג זיא הנקת יד .םינשרד עשילאר

 רעמ םאוו ,דיגמ רענבוד ןופ טייקרעלופאפ יד ןסקאוועג זיא׳ס רעסערג ם-אוו
 ־יטכראפרע ןוא רעקראטש ץלא ,ןמאמ עשידיי יד ןשיווצ ןעגנולקעג טאה ןעמאנ ןייז
 ןוא םישעמ ענייז ןגיווועג ןוא שפנה־ןובשח ןכעלנעזרעפ ןייז טריפעג רע טאה רעק
 ־אב עשילאראמ א טליפרעד טאה רע ביוא .ןעקנאדעג ןוא ןליפעג עטספיט ענייז
 ןעמאנ ןייז ןופ ןשינעכיוה עקידנעגנילק יד ןופ ןייגוצקעווא לאמאטימ שינעפרעד
 לאטנעמאמ םע רע טאה — קלאפ ןזאלנעמאנ ןטימ ןשימוצסיוא זאלנעמאנ ךיז ןוא
 רע טאה םילשמ ןוא תושרד ענייז .קינייוו םיא ראפ ןעוועג זיא םאד רעבא .ןאטעב
 רעניב .םירפס ןביירש וצ יואר ןטלאהעג טשינ ךיז טאה רע .ןבירשעגפיוא טשיב

 ןייז ןעזעג טאה דיגמ רענבוד רעד .םור ןוא טייקרעלופאפ טימ טקעמשעג ןטלאוו
 .ןדיי טימ גנוטפעהאב רעקידעבעל רעד ןיא ראנ ליצסנבעד

 ־עג רע טאה ,טימעג ןייז ןופ טייקיטכראפרע רעד ןיא ,רעבא ןיילא ךיז טימ
 .ךוב־גאט א ,ןגאז וצ יוזא ,טריפעג טאה רע .ןובשח ןגנערטש א .ןובשח א טריפ.

 .ןבירשעגפיוא אי רע טאה ,תודימה־רפפ םעד ,ךוב־גאט ןקיזאד םעד ןופ ןטנעמגארפ

 ־רעביא ןיילא ךיז ראפ .ןיילא ךיז ראפ ןבירשעגפיוא םע טאה רע .ןקורד םוצ טשינ
 ןכערפשעג־ןיילא עקידתווינע עליטש יד ןעמענראפ וצ ןיילא ךיז ראפ ןוא ןענעיילוצ־

 .המשנ ןייז טימ שטנעמ א ןופ

6. 

 ־עג־רעגייטש ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ראפ דיגמ רענבוד ןופ ןטסנידראפ יד
 עראבקנאד א ןייז טעוו םע .ןענעכייצוצפיוא ןצרוק ןיא טיטאב ךיז ךיא באה עטכיש־
 .ןעיובסייוא רעפיט ןוא רעטיירב ןלאירעטאמ יד ןלעוו טעוו םאוו ,םעד ראפ טעברא
 ־עד רעד ןופ ןייש ןייא ייפ ןא הפוקת רעקיטלאמעד רעד ןופ ןייש ןיא ייס ןעיובסיזא
 ןזייוונא ךאנ ליוו ךיא .עסאמ רעשידיי ןוא טייקכעלנעזרעפ רעשידיי רעקיטלאמי
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ תוכייש א טאה םאד ןוא — טקאפ ןקיטכיוו ןייא !ץוא

 .טייקידרעיוד ריא ןוא רוטארעטיל רעשידי־י■

 :ץ נ ע ד נ ע ט ־ ט פ י ו ה עכעלרעפמיישאב ןייא טאה רוטארעטיל עשידיי יד

 עסיורג ערעזדנוא ןופ עדיא־םגנופאש רעד ראפ טנידעג טאה ץנעדנעט עקיזאד ־ד
 טנייה ךאנ זי.א יז .ץרפ .ל .י ייב ןעמוקעגסיורא יז זיא טלוב ראג .רעלעטשטפירש
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ ע ע ד י א ע ש י ר א ט ם י ה יד ןבילבראפ גאט וצ־
 -אפ רעטיור א יוו ךרודא ךיז טיצ רוטארעטיל רעקידנטיידאב רעדעי ךרוד .רוטאד

 .ע ע ד י א ע ש י ר א ט ם י ה עסייו ועג א םע־

 ־זיב ןצנאג םעד וצ ץאזנגעק רעלאקידאר א ןעוועג זיא ץנעדנעט יד א־טא
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ תוהמ םעד !ץוא קילב ןשיגאלאעדיא ןקירעה!*

 ¬ק ר י וו םאד ןקורוצרעפא ןעמונראפ ךיז טאה רוטארעטיל עשידיי עיינ יד
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ןופ רעגערטטפיוח יד יוו עסאמ עשידיי עקידעבעל יד ןוא ןבעל עשידיי ע כ ע ל
 -עטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ טאה םע .גנולקיווטנא רעשידיי רעשיראטסיה רעד
 ־יוזא ,ראנ זיא ט יי ק י ט ם יי ג ע ש י ד יי יד זא ,ןרעוו ןזיוואב טלאזעג רוטאר
 -יאוניטנאק רעלאטיוו רעד רעבי.א יוברעביא ר ע ש י א.ע ד יא רעד ,ןגאז יצ
 ךבאה רעלעטשטפירש עשידיי יד .וויטקעלאק ןשידיי ן ש י ר א ט ם י ה ןופ טעמ
 שטנעמ ןשידיי םעד — םיא ךרוד ןוא שטנעמ ןשידיי םעד ןרעדליש טווורפעג
 ׳ןופ עעדיא רעשיראטסיה רעד .ע ע ד י א ע ש י ד יי יד ןרעדליש — םע טסייה
 "רעפרעק א ןוא ךוג ןשיראטסייה א ןבעג טלאווענ ןעמ טאה עטכישענ רעשידיי רעד
 יד — שיגאלאכיספ — טגארט שטנעמ ר ע ש י ד יי רעד .רעגערט ןכעל
 טשינ טטיווש עטכישעג רעשידיי רעד ןופ עעדיא יד .ע ע ד י א ע ש י ד יי יד
 עלארטסא ןא יוו ןוא עיצקארטסבא עזאלרעפרעק א םעפע יוו ןטפול רעד ןיא םורא
 :ןעוועג ןענייז רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןצנעדנעט-טפיוה יד .גנוניישרעד
 ןופ ןטנורגרעדאפ ע ש י א ע ד י א יד ךיוא שטנעמ ןשידיי םעד ןריפוצסיורא

 -יל רעשידיי רעד ןופ ןטסנידראפ עסיורג יד ןענייז םאד .עטכישענ רעשידיי רעד
 -פיוא עטסקיטכיוו יד .ן ע ג נ ו כ יי ר ג ר ע ד עשיראטסיה עריא ןוא רוטארעט
 ׳ןוא ןבוזוצסיוא ןעו־ועג דארנ טלאוו עטכישעג־רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עבאנ
 ייד א־טא ןענאוו ןופ ךעלכעלעווק יד ןוא ןלאווק יד ןבארגוצסיוא ןוא ןעניפעגוצסיוא
 -נעט ע ש י ר ע י ו ב פ י ו א ןוא עקיטכיוו ןוא עוויטיזאפ ךעלטנייוועגרעסיוא

 .ןעמוקעגסיורא ןענייז ןצנעד

 ךיוא יוו — דינמ רענבוד ןופ טייקכעלנעזרעפ יד זיא טרפ ןקיזאד םעד עגונב
 -עלדנעטשראפמוא ןא טימ "-י ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי עכעלנע םיא ,ערעדנא ןופ
 ךיא .רעקיראטסיה־רוטלוק ערעזדנוא ןופ ןראוועג ןגיוושראפ טייקיניזטכייל רעב
 -יימ עקיטכיר־טשינ יד ןא גאט וצ טנייה זיב ךאנ טייג עטכישעג־רוטלוק רעזדנוא
 ־ופאפ טימ ןאט וצ טאה ש י ד יי ך י ו א■ ר ו ט ל ו ק זא :ךעלמענ ,גנ־נ
 ר ע ש י ט ם י נ א מ ו ה רעד ןופ תולחתה יד זא ,ןוא רוטלוק־םקלאפ רערעל

 -םירופ יד ןיא ,ןוויטימירפ־םקלאפ יד ןיא זיולב ןכוז ןעמ זומ רוטארעטיל רעשידיי
 ןיא — שידיי ךיוא רוטארעטיל רעשיצראה־םע רעטלא .ג .א רעד ןיא ןוא ,ןליפש
 טמאטש גנוניימ עקיזאד *ד .ןטעבאפלאנא עשידיי ןוא רעבייוו ראפ רוטארעטיל רעד
 ■דכיקו־יח עטסארפ א יוו םניוזא םעפע זיא שידיי זא ,ליפענ ןשיטסיוואטא םעד ןופ
 ־טסניד" יד דארג טייטש — ןלאקידאר יד ,זדנוא םארו רעמ טשינ .דיומטסניד עקיד
 עקאט זיא שיד יי ךיוא רוטלוק .םוחי םוצ ןוא קאמשענ םוצ ןא רעכינ "דיומ
 -לוק רעשיטארקאטסירא ןופ טנזיוט ןעצ עטשרעבייא יד ןנעק קלאפ ןופ ךמאק רעד
 ׳רעד ןיא טייקיטייזנייא ןעז יוו םרעקיטכיר־טשינ סעפע אטשינ זיא׳ס רעבא .רוט
 -אלסימארפמאק ןופ עקאט טייטשאב עטכישענ יד .עטכישעג רעד ןופ קיטקעלאיד
 •ןיא דארג .תורשפ עטסקינייוועניא ןופ ךיוא טייטשאב יז רעבא ,ןפמאי יי

 ..ןפמאק יד יוו לאר ערענעלק ןייק טשינ תורשפ יד לאמלייט ןליפש קיטקעלאיד רעד
 .רעקיטכיוו דאנ רשפא .ןזעטיטנא יד יוו קיטכיוו רעקינייוו טשינ ןענייז ןזעטניס יד
 -רעד ןזעטיטנא יד יוו רערענאיצולאווער וליפא ראג לאמלייט ןענייז ןזעטניס יד
 דיא םע .ןוויטקעפסרעפ עיינ ןענעפע ןוא רעטייוו עטבישעג יד ןפוטש ייז םאוו ,טימ
 יא ,ליפענ עשיראטסיה עפיט םאד ןוא ןצנעדנעט עשיטסינאמוה יד :תמא םיוכרוד
 -רישענ רעשידיי רעד ןופ רעגערט רעכעלטנגייא רעד זי.א ן ב ע ל עשידיי םאד

 ךוא עלאקידאר א ןעמונעננא קלאפ ןשידיי ןופ ןסאלק עטשרעטנוא יד ןיא טאה ,עט
 ¬ע י צ י פ א רעד טלעטשעגנגעקא ךיז טאה םאוו ,םעראפ א .םעראפ עשיראטנוב
 רעד ןופ ןראלאוו יד ןזייוו וצ ןליוו א ןופ םעראפ א ,טייקיטסייג רעשידיי ר ע ל
 רעבא .ןדיי עטנרעלעג־טשינ יד ןופ טייקיטסייג יד .טייקסטונ רעשיקלאפ רענענייא
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 ־יטסייג רעלעיציפא רעד ןופ םערעפס יד ןיא ןביוא זא ,תמא םיוכרוד ךיוא זיא םע
 עטשרעטנוא יד וצ וו י ט א ג ע .נ טמיטשעג ןעוועג גנידצלא טשינ זיא טייק
 ייכ םאוו ןלאוטקעלעטניא עשידיי עלעיציפא יד ןופ עלופ א ןעניפעג דימ .ןסאלק
 עשידיי עלא ןופ ןלאווק יד זא ,ונייהד :ןובשח א ןוא קוק רערעפיט א ןעוועג זיא ייז
 םעד ןיא ןוא טייקכעלקריוו רעשידיי רעקידעבעל רעד ןיא ראג ןסילפ ןטייקיטסיינ
 ־אעט .ג .א םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא .שטנעמ ןשידיי ןקידלטיממוא ןוא ןקידעבעל׳
 ןצנעדנעט עקידנריזינאיצולאווער ןזיוואב לאמ ןייא טשינ ךיז ןבאה םוטנדיי ןשיגאל•
 .םאנ רעשידיי רעד וצ ןוא שטנעמ ןשידיי ןעארג םוצ ןפוד ערענאיצולאווער ןוא
 עטבישעג רעד וצ ןרעהעג עיגאלאעט רעשידיי רעד ןיא ןצנעדנעט עקיזאד יד ךיוא
 ־םימ רעד ןיא ןצנעדנעט עכלעזא רימ ןעניפעג בור׳ס .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 יז טאה ,שיטסיאעטנאפ ןעוועג קיטסימ עשידיי יד זיא םיוק .עיגאלאעט רעשיש
 ־עש רעד ןופ זיירק םעד ןיא שטנעמ ןכעלקריוו ןקידעבעל םעד ןעז טזומעג אליממ
 עשידיסח ךס א ןיא .ןעננאגעג רעטייוו ךאנ זיא תודיסח םאד .ץנאטסבוס רעלירעפ
 ןשידיי_ ןופ ךארפש רעקידעבעל רעד ראפ גנוקילייהראפ א רימ ןעניפעג םירפש
 ־םקע יד ןבאה ןושל שידיי רעקיטש עצנאג .שידיי ראפ ט ע ט ע י פ א .שטנעמ:
 רעד ןיא .םירפס ערעייז ןופ שדוק־ןושל םעד ןיא ןטכאלפעגניירא םייבר עשיטאט-
 ־ידיי ע ט ד ע ר ע ג ןוא עקידעבעל יד ייז ןבאה תובהלתה־טאג רעשיטאטסקע
 ןשידיי ןופ ךארפש רעטקילייהעג רעד טימ הגרדמ ןייא ךיוא ןטלאהעג ךארפש עש־
 רעשידיסח רעד ןופ םירפס עשיסאלק יד ןיא רימ ןעניפעג ןופרעד ןליפשייב .רפש
 יול ׳ר ןופ יול תשודק רעד ,רענילראק ןרהא ׳ר ןופ ןרהא תיב רעד יוו ,רוטארעטיל־
 ׳ר ,ןיילא רע םגה .רעוועלצארב ןמחנ ׳ר ןופ םירפס יד ןוא ,רעוועשטידרעב קחצי׳
 רעביירשפיוא רעד טאה ,ןבירשעג טשינ קיטנעהנגייא םירפס ענייז טאה ,ןמחנ
 םנמחנ ׳ר ןופ ןפוא םעד ןוא ליטס םעד טיהעגפא ,ןתנ ,ר ,דימלת םנמחנ ׳ר ,רערעייז־
 ןופ עיגאלאטנא ןא ןבעגוצסיורא רשוי רעטסערג רעד ןעוועג טלאוו םע .רעגייטש־
 .רוטארעטיל רעשידיסח רעד ןיא שיד יי רעקיטש עשיטאטסקע־ךעלרעדנווו יד

 יקילייה ןשיווצ רעכוז־הרשפ ןוא רעקיטעטניס עקיזאד יד ןופ ןעייר יד ןיא
 ןטקארטסבא םעד ןשיווצ ,שטנעמ ןשידיי ןקידעבעל םעד ןוא הרות רעד ןופ טראוז
 .דיגמ רענבוד רעד ןענאטשעג זיא — ,ןבעל ןשידיי ןלאער םעד ןוא קנאדעג ןשידיי■
 טאה ןבעל ןשידיי ןופ רעדליברד ןיא ןוא שטנעמ ןשידיי ןטושפ ןופ םישעמ יד ןיא
 ־עג עטקארטסבא ןוא עכיוה יד ןופ םיפוג יד ןוא ןעגנודליבפא יד ןעז טלאויעג רע
 ־יא רעד ןעוועג זיא — אוה דח אתיירואו לארשי .טייקיטסייג רעשידיי ןופ ןעקנאד
 םיא ראפ זיא שטנעמ ןשידיי םוצ טפאשביל יד .דיגמ רענבוד ןופ זיוועד רעשיאעד
 ־עג קידנעטשלופ רע זיא םעד ןיא .טאג ןשידיי םוצ טפאשביל רעד וצ ןעוועג ךיילג•
 עשידיי עיינ יד .םזינאמוה ןשידיי םעיינ ןופ ןרענאיפ עקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוז
 רניס םעד ןפאש טלאוועג ךיוא טאה — טייקיטפאהנעעדיא ריא ןיא — רוטארעטיל■
 ןשידיי ןקידעבעל םעד ןוא טסייג ןשידיי ן ש י ר א ט ם י ה םעד ןשיווצ זעש

 ןענעכערוצ טלאוועג טשינ טלאוו ךיא .שטנעמ ןשידיי ןקידעבעל םעד ןוא טסייג•
 ץנעדנעט רעייז סאוו ,רעלעטשטפירש עשידיי יד ןופ עקינעי יד וצ דיגמ רענבוד םעד
 ןשיטסילארוטאנ םעד ןעז וצ ז י ו ל ב ןעוועג זיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 םזילאער ןשידיי א .ןבעל ןשידיי ןופ םזילאער ןכעלגעט־גאט םעד ,רעגייטשסנבעל■
 ןימ אזא ראפ .ץנעטסיזקע־טלעוו רעשידיי רעד ראפ ןוויטקעפסרעפ עשיאעדיא ןא
 רענבוד רעד .קאמשעג ןייק טאהעג טשינ רעכיז דיגמ רענבוד רעד טאה טייקשיד־־י■
 טלאוועג ןבאה םאוו ,רעלעטשטפירש עשידיי יד וצ — שיראטסיה — רעהעג דיגמ:
 ־ידיי רעד ןופ קיטקעלאיד רעד ןופ ןשייקנבייהרעד יד ןוא רוטארעטיל עשידיי יד ןעז•
 ןצרפ אד ןיימ ךיא .שטנעמ ןשידיי ןופ תוגרדמ עקיטסייג- יד ןיא .עטכישעג רעצ*
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ,טייק רעד ןיא גניר רעטסנדלאג יעד ןעודעג זיא ץרפ .לדש עשינאיצרפ יד ץא
 ןדפ זיירק רעד ךיז טאה רעבא ןצרפ ייב .דיגמ רענבדד ןדפ ןגידצעג ךיז טאה
 גיידיי ןדפ עיניל יד טכוזעג טאה דיגמ רענבדד רעד .ןגיויעגמוא גנולקיווטנא
 :ינא טאה ןירפ .שטנעמ ןשידיי םדצ ןשינעפיט יד ןיא — ךיז טיצ םאוד ,קנאד
 י םדצ -- ןשיועפיט ־ד ןיא — ךיז טיצ םאוד שטנעמ ןשידיי ןופ עיניל יד ןכוז יצ
 ט יי ק כ ע ל נ ע ז ר ע פ עשידיי יד ןעז טלאוועג טאה רענבוד רעד .קנאדענ
 עדד דצ ןבידהעגנא טאה ץרפ .וד י ט ק ע ל א ק ןשידיי ןופ טלאטשעג רעד
 העד עבעלטלאטשעג יד ןיא וו י ט ק ע ל א ק ןשידיי םעד ןופ טלאטשעג יד

 .טייקבעלנעזרעפ רעשידיי רעד ןופ ןטייק

 ."סענישטאפ" יד ןשיווצ גנאגניירא /׳קעניר" ןופ טנעמגארפ
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 וטסאפ ווא סעטאד עשיראטסיה
 ־ורכז ןיא .,רעכיבלמאז ןיא — רעטרע ענעדישראפ ןיא טיירפשעצ ןוא טייזעצ

 ־אז ןופ עטכישעג רעד וצ ןדאזיפע ענלצנייא ךיז ןעניפעג — סעידוטש ןיא ,תוג
 םאוו ,ןשיגעעשעג קידאחרוא־בגא ,םירבחמ יד ןופ טלייצרעד ןרעוו םע .שטשאמ
 טשינ ךיז ןעניפעג סאוו ,שטשאמאז ןופ ןבעל־הליהק ןשידיי םעד וצ תוכייש א ןבאה
 עסיוועג לאמטפא ןצגאגרעד םיטרפ עקיזאד יד .סקנפ רעזדנוא ןופ ןטעברא יד ןיא
 ךיוא ייז ןענייז לאמטפא .בושי רעזדנוא ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעלטיפאק

 .םיטרפ עטכארבעג יד וצ סעיצארטסוליא

 וצ ס ע ט א ד ןוא ן ט ק א פ טימ עירעס א רעטייוו אד ןעננערב רימ
 .תורוקמ ענעדישראפ ןופ ןעמונעגסיורא ,שטשאמאז הליהק רעד ןופ עטבישעג רעד

 .רוקמ רעד ןבעגעגנא זיא לאפ ןדעי ייב

 שטשאמאז ץא ח״ת תוריזג .א

 טנאקאב זיא םאוו ,טרעדנוהראי ןט17 ןופ ןטימ ןיא טייק־הטיחש רעכעלרעדיוש רעד ןופ
 ־ארכ עקידמיטרפ א ןבילבעג זיא .ט״תו ח״ת תוריזג יד יוו עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 ־עג עקיזאד יד ןופ ןטימניא ןעוועג זיא םאוו םענייא ןופ ,היאר־דע ןא ןופ ןבירשעגנא קיו
 ׳ר ב-ר ה ונרומ שודקה ן ב ע ט נ ןתנ ׳ר ב ר ה ןופ ,ןשינעעש
 ןופ ע-נייא ןראוועג זיא "הלוצמ ן ו י" ןעמאנ ןרעטנוא קינארכ עקיזאד יד .ה ש מ
 ־םיורא• ךיז טאה סע ;טייצ■ רעקיטולב רענעי ןופ עטכישעג רעד וצ םירוקמ עטסקיטכיוו יד
 טימיןעמיטש ןרעפיצ-וליפא ןוא- סעטאד ,ןטקאפ "הלוצמ ןוי" ןיא ענעבעגעגנא יד זא ,ןזיוועג
 טקורדעג לאמ ןטשרע םוצ זיא הלוצמ "ןוי" רעד .םירוקמ עשידיי־טשינ ןופ ןטנעמוקאד יד
 ז״א יז• זא ■,טפייה ןכאד .(עילאטיא) ק י ד ע נ ע וו ןיא (1663) ג״ית ראי ןיא ןראוועג
 ־ייז ייז ,םעראוו •ןעוועג ךאנ ןענייז ןשינעעשעג יד ןעוו ,טונימ רעסייה רעד ףיוא ןענישרעד

 ,טייקנסעגראפ ךרוד ןראוועג טליקעגפא טשינ ןעג

 ¬א ז וצ תוכייש א טאה סאוו ,"הלוצמ ןוי" ןופ לייט םעד רעטייוו אד ןעגנערב רימ

 ־גא יד ןענאוו ןופ בושי א ןופ טנעמגארפ א ךיוא ןיירא ייברעד ןעמענ רימ .ש ט ש א ט
 .שטשאמאז ןייק ןעמוקעג ןעגייז סרעלאפ

 ןיא ןענישרעד זיא סאוו ,"ח״ת תורזג" עבאגסיוא־למאז רעד ןופ זיא גוצסיוא רעזדנוא
 ןקיזאד םעד ןיא .טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי ןופ ןבעגעגסיורא ,ענליוו ןיא 1938 ראי

 :ןופ ןטעברא יד ןאראפ ןענייז ךובלמאז

 "הלוצמ ןוי" םוצ ריפניירא רעשיטירק־שיראטסיה — י ק צ א ש ב ק ע י ׳רד (1

 ;רעוואנאה עטנ ןתנ ׳ר ןופ

 עטנ ןתנ ׳ר ןופ גנוצעורעביא — ידלאטרעב־יקצאל ףלא וו ־באז (2
 ;"הלוצמ ןוי" סרעוואנאה
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 שטשאזנאז סקנפ

 עשירארעטיל ןוא ןבעל ןייז ,רעוואנאה עטנ ןתנ — ן א ם ל ע א ר ז י א .י ׳רד (3

 .טייקיטעס

 ןרעדנע רימ .גנוצעזרעביא סידלאטרעב־יקצאל .וו .ז ןופ עקאט זיא גוצסיוא רעזדנוא

 .עיפארגאטרא רעד ןיא טשינ ,ליטס םעד ןיא טשינ .,טשינראג

 לאראנ השודק הליהק רעד ףיוא הריזג יד...

 טאטש יד ןבאה ;וא ל א ר א נ ק״ק רעד וצ קעווא ייז ןענעז ןטראד ןופ ןוא
 ¬רפ רעטנזיוט ןוא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבילקראפ ךיז ןבאה וצניהא .טרעגאלאב
 ןעוועג ןענייז עס ןוא .ןעוועג טשינ ןטראד זיא םינווי יד ןופ רענייא ןייק ןוא םיצ
 ןופ ןפיולטנא טלאוועג ןדיי ןבאה ,רערעדנא רעד ןבעל ענייא ,טעטש יירדיןטראד
 רימאל" :טגאזעג ייז טאה ןוא טזאלעג טשינ טאטש רעד ןופ ראה רעד ייז טאה ,ןטראד
 ערעדנא ןיא ןאטעג טאה ןעמ יוו יוזא ,ייז טימ ןטלאה המחלמ ,ןגעקטנא ןלעטש ךיז
 ייז ןבאה ,טאטש יד טרעגעלאב ןבאה םיאנוש יד תעב ךאנרעד ןוא .טעטש עטסעפ
 רעבא טאה ;טלאווענ ךיוא ןבאה ןדיי ןוא ,טיילטאטש יד טימ ןכאמ הרשפ א טלאוועג
 געט יירד ןטלאהעג המהלמ טאה ןעמ ןוא ,טזאלרעד טשינ טאטש רעד ןופ ראה רעד
 ררוצ רעד רעבא טאה ךאנרעד .עלופ א ןקאזאק יד ןופ טעגרהעגסיוא ןוא דנאנאכאנ
 ,םי גערב םייב דמאז רעד יוו ,לייח ןפיורג א טקישעגוצ ומש חמי (יקצינלעמכ) לימח
 טעגרהעג לכ־םדוק ןוא ןעמונעגנייא טאטש יד ןעמ טאה ק״פל ט״ת ןוושח ז״י ןיא ןוא
 ־ידעבעל םיא טאה ןעמ ןוא שטשאל ןסייהעג טאה םאור ;טאטש רעד ןופ ראה םעד
 טלעוו יד םאוו ,תותימ עלא םיא ןאטעגנא ןוא ןגיוצעגפארא בייל ןופ טיוה יד טייהרעק
 תושפנ טנזיוט ףלעווצ ןופ רעמ ןדיי טעגרהעגסיוא ןעמ טאה ךאנרעד ;ראנ טגאמראפ
 ־טע ,ןראוועג ןעקנורטרעד רעסאוו ןיא ןענעז עלופ א .תונושמ תותימ יילרעלכ טימ
 ןכארבעצ ייז ןבאה ,לוש רעד ןיא ןסאלשראפ טאהעג ךיז ןבאה ןדיי טרעדנוה עבלע
 ־נוא לוש יד ךאנרעד ןוא ןדיי עלא טעגרהעגסיוא רעירפא ןוא לוש רעד ןופ ןריט יד
 רעד ןיא זיא ,ל א ר א נ ןיא יוו ,הטיחש ןימ אזא .םיגורה עלא טימ ןדנוצעגרעט
 ־עג ןיא טפעלשראפ ןרעטאט יד ןבאה עלופ א ,ןעוועג טשינ ןליופ הנידמ רעראג
 ־עכיילגוצ א ,לת א ייז ןופ טכאמעג ,טנערבראפ ייז ןבאה טעטש יירד יד .שינעגנעפ
 עקידעבעל א ןבילבראפ זיא םאוו ,יורפ א טלייצרעד רימ טאה׳פ .הרומעו םודס וצ שיג
 ־גיק ןוא ןעיורפ טרעדנוה עכעלטע ןבעל ןבילבראפ ןענעז ןטראד זא ,םיגורה יד ןשיווצ
 םוש ןייק טאהעג טינ ייז ןבאה דנאנאכאנ געט ז!ניפ .ןליבפנאמ לפיב ןיילק א ןוא רעד
 ןוא םירבא ןדיינש ייז ןגעלפ םיגורה יד ןופ :שיילפ־ןשטנעמ ןפעגעג ייז ןבאה ,זייפש
 טניה ןפעגעגפיוא ןבאה םיגורה רעטנזיוט עלופ א .ןסע ןוא רעייפ ןפיוא ייז ןטארב
 ¬ע רעפ ןייק טייל טקישעג לאראנ ןיא ענעבילבראפ יד ןבאה ךאנרעד .םיריזח ןוא
 ןבאה ןוא םיכירכת וצ טנווייל ןעגנערב ףיוא ןדליג טרעדנוה עכעלטע טימ ל ש י ט

 .וטפיוא רעייז ראפ ןלאצאב ייז לאז טאג .טכארבעג הרובק וצ םיגורה יד

 שטשאמאז השודק הליהק רעד ףיוא הריזג יד

 ןייז ראג טימ ומש חמי לימה ררוצ רעד ,ןטראד ןופ קעווא ןענעז יירד יד ןוא
 ןוא .םי גערב ןפיוא דמאז רעד יוו ,לייח רעפיורג א ,םינווי יד ןוא ןרעטאט יד ,לייח
 ־םעפ א זיא טאטש יד ןוא .ש ט ש א מ א ז השודק הליהק יד טרעגעלאב ןבאה ייז
 טימ ןבארג א ןוא רעיומ ןטלפאט א טימ ,ןכיילג ריא ןעוועג טינ זיא״ס םאור ,גגוט
 ןבאה טאטש רעד וצ טנעענעג טאה אנוש רעד דלאביוו ןוא .םורא ןוא םורא רעפאוו
 יד ידכ ,רעיומ רעד ןבעל ןעוועג ןענעז םאוו ,רעזייה עלא טנערבראפ טיילטאטש יד
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 שטשאמאז סקנפ

 םיאנוש יד טזאלעג טינ ןבאה ייז ןוא ,ןטלאהאב ןענעק טינ ןטראד ־ןיז ןלאז םיאנוש
 א ןעוועג זיא יוזא ןוא ,ליימ רעבלאה א ןופ ךלהמ א ףיוא טאטש רעד וצ ןענעענעג
 ןופ תוליהק עלא ןיא טיירפשראפ ךיז ייז ןבאה טייצ רעקיזאד רעד ןיא ןוא .געט עלופ
 ■ורה ,ןיברוט ,ןישערבעש ,וואשאמאט ןיא ,תוטיחש עפיורג ייז ךיוא טכאמעג ןוא םודא
 -ילדנעצ ןוא רעטנזיוט טעליוקעגסיוא ייז ןבאה קינשארק ,יראג ,עיראגלעב ,וויושעיב
 ־ול ,רעמדול תוליהק יד ןיא ,ןילא וו הנידמ רעד ןיא ךיוא .ןדיי רעטנזיוט רעק
 ¬יחש עסיורג טכאמעג ייז ןבאה תוליהק־ייב רערעייז ןוא ץענעמערק ,קציול ,עלמאט
 םעד ןעמונעג ררוצ א טאה ץענעמערק ןיא ןוא ,ןדיי רעטנזיוט טעגרהעג ןוא תוט
 טאה ןוא רעדניק עשידיי טרעדנוה עכעלטע טעליוקעגסיוא טאה ןוא טחוש א ןופ ךלח
 ,ךירט :טרעפטנעעג רבח רעד טאה .ךירט רעדא רשכ זיא׳פ יצ ,רבה ןייז ייב טגערפעג
 רעדנא ןא ןעמונעג רע טאה םאד קידנעעז ןוא טניה יד ראפ ןפראוועג סנייא רע טאה
 ענעגייא יד ןוא שיילפ םאד טנפעעג ,זיוהטכעש ןיא םע טריפראפ ,דניק טעליוקעג
 םאד רע טאה .רשכ זיא םאד ,אי :טרעפטנעעג רבח רעד םיא טאה .טגערפעג הלאש
 א ךיוא םאד ןגארטעג ןוא ,ךעלעפפעש ןוא ךעלעקיצ טימ טוט ןעמ יוו ,טקארבעג
 ןעלדנאה ליוו רעוו :לוק ןפיוא ןעירשעג ןוא טאטש רעד ןופ ןמאנ יד רעביא גנאטש

 .טולב ןסאגראפ רעייז ראפ ןעמענ המקנ לאז טאג ?ךעלעפעש ןוא ךעלעקיצ

 עכעלטע טגאיעגכאנ םעקאדייל יד ןבאה וו א כ י ב ןבעל טפאשננע רעד ןיא
 ךיוא ןאטעג ייז ןבאה ענעגייא םאד .ןטכאשעגסיוא ןעמעלא ןבאה ןוא ןדיי טימ םנגאדז
 ןבאה ייז ,ןביירשוצסיוא גנידצלא ךעלגעמ טינ ראג זיא׳ס זא ,תוליהק ערעדנא טיט
 םוצ זיב ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ,תוליהק טרעדנוה ןביז ןופ רעמ טכאמעג בורח
 ןוא געט עלופ א ש ט ש א מ א ז טאטש יד טרעגעלאב ןבאה ייז ןוא .לסייוו ךייט
 ןסייהעג ,שטייד א ראה א ןעוועג זיא ןטראד םעראוו ,ןעמעננייא טנעקעג טינ יז ןבאה
 ־פארא ןבאה ייז ןוא ,ןשטייד ךיוא ,לייח ןאמ טנזיוט םקעז טימ רוא יי וו רע טאה
 רעבא .םיאנוש עלופ א טעגרהעגסיוא ןבאה ןוא ןטאמראה ןופ רעיומ םעד ןופ ןסאשעג
 ןוא רעגנוה רעסיורג א ןעוועג זיא׳ס ןוא קנערק א ןעגנאגעגמורא זיא טאטש רעד ןיא

 .ןבראטשעגסיוא ןענעז ןדיי רעטנזיוט עלופ א

 ןא ךיוא ןלאפעג םיאנוש יד ןענעז ,ןראוועג גנאל ןיוש זיא טייצ יד יוו יוזא
 ,ןטפול רעד ןיא ןזאלעגסיורא םיא ןוא גנאלש־רעייפ א ןפאשאב ךושיכ טימ :האצמה■
 ,טאטש רעד וצ ןרעק םינפ ןייז גנאלש רעד טעוו :ןמיס א ייז ראפ ןייז טעוו םאד ןוא
 ךיז ןאט רעק א גנאלש רעד רעבא טעוו ;ןעמעננייא טאטש יד לאמטסנעד ייז ןלעוו
 ייז ןבאה ,טכאנ ןטימניא ןעוועג זיא׳פ ןוא .ןפיולטנא ןזומ ייז ןלעוו ,ייז וצ םינפ ןטיט
 םינפ ןטימ העש עבלאה א ךרע ןא טייטש רע יוו ,ןטפול רעד ןיא גנאלש םעד ןעזרעד
 ,ןרעטאט ןוא ןקאזאק יד וצ ןאטעג רעק א ךיז רע טאה ךאנרעד ןוא טאטש רעד וצ
 ןא ייז ףיוא טראוו םע ןוא ,ןמיס רעטכעלש א זיא םאד זא ,ןענאטשראפ ייז ןבאה
 :ןגאז טזאלעג ייז ןבאה ןוא טיילטאטש יד יצ טקישענ■ דימו־ךכית ייז ןבאה .קילגמוא
 עסיורג יד יוו יוזא ,הרעשפ א זדנוא טיט ןכאמ וצ ךייא ראפ רעסעב טשינ זיא יצ

 .רעגנוה ןופ ןבראטשוצסיוא רעדייא ,ןאטעג טאה וו א וו ל טאטש
 וצ השענ טרעדעפעג ייז ןבאה ,טרעהרעד םאד ןבאה טיילטאטש יד דלאביוו ןוא
 טנזיוט קיצנאווצ ןופ םוכס א ראפ ןעמוקעגכרוד םיאנוש יד טימ ןענעז ןוא עמשנ
 ןבאה ןוא רעיוט םעד וצ טנעענעג םינווי יד ןוא ןרעטאט יד ןבאה ךאנרעד .ןדליג
 טאטש רעד ןופ ןדיי יד ןבאה .ןזיילוצסיוא ך י וא ענעגנאפענ עלופ א טכארבעגטימ

 .טלאצעג רעייז ןבעגפא ייז לאז טאנ .טזיילענסיוא םייובש טרעדנוה עבעלטע
 ענייז טיט ,הנחמ ןייז טימ ומש המי לימח ררוצ רעד קעווא זיא ןטראד ןופ ןוא
 ריפ יד ןופ ענייא ,ןילבול ןייק טעווערעקראפ טאה ןוא ,ןרעטאט ןוא םינווי
 ןיא הנידמ רעראג רעד ןיא ןעוועג טינ זיא ןכיילג ריא םאוו ,ןליופ ןיא תוליהק עסיורג
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 שטשאמאז סקנפ

 ןוא .םידסח תלימג ןוא הלודג ,הרות
 ...לסייוו ןרעט

 ¬ניה ןפאלטנא ןטראד ןופ ןענעז טיילטאטש יד

 עשידיי יד ראפ שטשאמאז ןופ 'יבע־ ע שידיי א ד
 1697 דאי ןיא ואלסערב

 ןיא טסעג־עסעמ

 ןיא ןבעגעגסיורא טרעוו םאוו ,"ן ו י צ" טפירשטייצ רעשתאטפיה רעד ןיא
 ד״ישת ןופ ב־א דנאב םעד ןיא ,"תילארשיה תירוטסיהה הרבחה" רעד ןופ םילשורי
 עטכישעג רעד ןופ רעשראפ ןטנאקאב ןופ טעברא ןא ןאראפ זיא (גנאגראי רעט19)
 -םלדנאה יד ןגעוו ג נ י ל י ר ב ב ד ׳רד רעניבאר דנאלשטייד ןיא ןדיי יד ןופ
 ןט17 םעד ןופ ןראי רע90 יד ןיא ואלפערב ןיא ןדיי עשיליופ יד ןשיווצ ןעגנודניבראפ
 האמה לש םיעשתה תונשב אלסרבו ןילופ ידוהי ןיב רחסמה ירשק לע) טרעדנוהראי
 ־עמ עשידיי יד ןגעוו םיטרפ עטנאסערעטניא ןוא עקיטכיוו רעייז ייר א ןשיווצ .(ז״יה
 ¬י ד יי א ןעגנערב וצ טביולרעד טאה ןעמ זא ,טרפ א ךיוא רימ ןעניפעג רעכוזאב־עס

 .םירהוס עשידיי יד ראפ ן י ב ע ק ע ש

 טזייוואב טעברא רעד ןיא גנילירב 'רד טגנערב סע עבלעוו ,ןטנעמוקאד ייר א ןופ
 טרפב ןוא םירחוס עשידיי ראפ טכאמעג טאה ןעמ םאוו ןעגנוצינערגאב יד ןגעוו רע

 .ןדיראי יד ןתעב ואלסערב ןיא ןעמוק וצ ןדיי־םתס

 עכעלטסירק יד ןופ עגאלקנא ןא טימ תוכייש ןיא ןעמוקעג זיא גנוצינערגאב יד
 -פיוא רעייז ןגעוו תונקת עטלעטשעגטסעפ יד !ףיוא רבוע ןענעז ןדיי יד זא ,םירחוס
 טאה דלאנואה ןאפ ,טייצ רענעי ןופ רעטלאווראפ־טאטש רעד .טאטש רעד ןיא טלאה
 ךיז ןעניפעג םאוו ,ןדיי יד ןופ עיצארטסיגער עיונעג א ןריפכרוד לאז ןעמ זא ,ןליופאב
 םתא טמענ המישר עקיזאד יד .1896 ראי ןופ (רעבמעוואנ) דירי־טעבאזילע ןפיוא
 טאה םעיצקורטסניא יד טימ םכסהב .ואלסערב ןיא טניווועג ןאד ןבאה םאוו ןדיי 125

 :םעיראגעטאק 5 ערעדנוזאב יד ךאנ ןדיי לאצ עקידרעטייוו יד ןזיוואב עטסיל יד

 ןופ עיצקעטארפ ןופ ךמס ןפיוא ואלסערב ןיא ןעניווו םאוו ןדיי — 1 עיראגעטאק
 ;תוחפשמ 26 — טייל עבושה רעדא םעיצוטיטסניא־גנוריגער

 ;ןאמ 19 ,רעשיוט־טלעג ןוא םירהוס — 2 עיראגעטאק

 ;ןאמ 30 ,םרעלקעמ — 3 עיראגעטאק

 ,ערעדנא ןוא סנכעק ,םיטחוש ,עטלעטשעגנא ,"רעגריב־ןדיי" — 4 עיראגעטאק
 ;ןאמ 27

 ןוא רעלדניווש יד" טנכייצאב טרעוו םאוו עפורג א םתא טמענ — 5 עיראגעטאק
 ."ןייז וצ ףראדאב םע יוו ?!יוא טינ ךיז ןריפ םאוו עכלעזא

 ןוא ן ע י ו ר פ יד ןזאלוצניירא טרעווראפ טאה גנוטלאווראפ־טאטש יד
 םאוו עקינעי יד ךיוא .געט־דיראי יד ןיא וליפא ,סעיראגעטאק ייר א ןופ ר ע ד נ י ק

 .ןביירטסיתא ןעמ לאז ןטראד ךיז ןעניפעג

 טגעלפ גנוטלאווראפ־טאטש יד ,ןצנעוורעטניא םוש ןייק ןפלאהעג טינ ןבאה םע
 1697 ראי ןופ (רעבמעטפעס) םיצורק־דיראי ןופ טייצ רעד ןיא .השקב עדעי ןפראוופא
 -רעד תוחפה־לכל לאז ןעמ זא ,השקב א טימ ןדנאוועג ךיז םיסנרפ עשידיי יד ןבאה
 -אי יד ראפ ןכאק לאז םאוו ,םניכעק יד ,םניראטעברא עשידיי יד ןזאלוצניירא ןביול

 :טביולרעד גנוטלאווראפ־טאטש יד טאה ןאד .טסעג־דיר
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 שטשאמאז סקנפ

 ענעגייא רעייז דיראי םוצ ןעגנערב ןענעק ו א ג א ל ג ןופ ןדיי יד"".
 .3 ןופ עמראנ יד ןראוועג טלעטשעגטסעפ ויא ןדיי ערעדנא עלא ראפ .ןיבעק

 ץ ל י ז ןופ ענייא ,ע ם י ל רעדא ש ט ש א מ א ז ןופ ענייא םגיכעק
 ".ן י ש א ט א ר ק ןופ ענייא ןוא

 גנילירב ׳רד טכעלטנפעראפ םע םאו־ ,טנעמוקאד םעד ןיא ךיז טגאז ךעלטרעוו
 :םאוו טא

 "...]0(1605063£1 ¥61130§10 311011 7.11 ]3610130615-261100 6101§0 \¥01110ז 11010111 211111

 1(006611, 111101 211131 !״!!!(ןס!! <36000 (110031118011011 3116111 01116 ]1101180110 1(60!1111 1161:0111-

'101)0 230105011 ¥00 0106 3155 ,1610)30 '(0110 00011 :3116531111 11001 10111)30 0110 ¥01 ,01355011§ 

."616^\\ 5010 801131110565 165) 315 101080661)1 1011 0106 1)00 2111:2 ¥00 €1110 ,1,1556 

 ענעי ראפ ןראוועג טלייטעגוצ ןענעז "סניכ ע• ק" יד זא ,ןעמענוצנא זיא םע
 זא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ ,דיראי ןפיוא םירחוס ערעייז טאהעג ןבאה םאוו ,טעטש
 רעשטייד רעד ץוחמ ןדיי ראפ טרא ן ק י צ נ יי א םעד ןעמונראפ טאה שטשאמאז

 י .ערעפס
 רעשטשאמאז יד ןופ המישר יד ןבאה וצ טנאסערעטניא ראג ןעוועג טלאוו םע

 .ןדיראי רעואלסערב רעד ןופ רעכוזאב

 ב .מ

 1727 ראי ןיא שטשאמאז ןיא ארונ השעמ א .נ

 יד ןענופעג ךיא באה ,ןילרעב ןיא םיורא ,1727 ,107 ׳מונ ,¥0x1x116 261*״מ§ ןיא
 .שטשאמאז ןופ עטכישעג עקידארומ א טלייצרעד םאוו ,ץיטאנ עקידרעטייוו

 ־יראטסיה רעד בילוצ ךיוא ןוא גנוטייצ רעקיזאד רעד ןופ טייקנטלעז רעד בילוצ
 :לאניגירא ןיא טסקעט ןצנאג םעד רעביא אד ךיא ביג טקאפ םעד ןופ טייקיטכיוו רעש

(1727) .§11\^ 17 160> ,1.06110 

 \׳'011 2301050 ¥61־13010]:, <1355 <116 0311122 ]01160-0600 '5603011311 0015!30<11§1 1)0ץ {1001

610001 :11111 06011011 100> ,0160111:0 100)0161 :611301101 111000 :130111) ,6631160§30 1103160)01 

 011115160 20§10106, ¥¥0§60 1(11:01)00 0106513615, 30£§063000000 ]0(160 110100101: 20 0011־

 1060 00(1 20 66§13660, 016101165 60(111011 30011 (161 01(11031: 0306§€§€660, 061 <161 000־

161)610 111160 1131160 6§3110056161 ,5011160 13660§60 011115160 160) 015111011 516 1355> ,111100) 

,01160)11 •30106100 01061 3661 011115100 160) ,13660§66 1)00 600010160§ 116100161 135)0[ 

,66£06160 16160>30 160) 1)00 135560 1063££111€0 6361061 3110516 3110 11031)01 161> ¥¥0130£ 

 (360 ]0(100 0(16(101 3052050631160 00(1 30 (160 031§60 20 6300660, (¥61060•; 3006 §6־

.5066600 

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא שטשאמאז ןיא טאה ןעמ זא ,ראלק זיא טסקעט םעד ןופ
 א ןענעבנגאב ראפ ןעגנעה םוצ טסירק א ןוא ןדיי א טפשיטראפ 1727 טסוגיוא ןופ
 רעד ךיוא אמתסמ ,ןעגנאגעגנייא יקסיאמאז טאנידרא רעד זיא רעטעפש .רעטסיולק
 ןייז .לארשי רבק וצ ןעגנערב דיי םעד ןביולרעד לאז ןעמ זא ,הליהק רעד ןופ השקב
 םאוו ,הילת רעד ןופ ןעמענפארא טסירק םעד ךיוא ןלאז ייז זא ,ןעוועג רעבא זיא יאנת
 יד ןריטסערא ןסייהעג טאנידרא רעד טאה ףארטש א יוו .ןאטעג טינ רעבא ןבאה ייז
 ־סיוא קירוצ ןדיי ערעדנא ןסייהעג ןוא ,הליהקה ישאר יד אמתסמ ,"םינבר עטסטלע"
 .ןראוועג טריפעגכרוד זיא םאד .ןעגנעהפיוא לאמ א ךאנ ןוא ןברק ןשידיי םעד ןבארג
 ־אז וצ תוכייש א ןבאה םאוו םירוקמ עלא ןגייווש עטכישעג רעקיזאד רעד ןגעוו
 ,גנוטייצ רעשישטייד א ןופ ןעמונעג תועמשמ ,ץיטאנ א רעבא טניפעג ןעמ .שטשאמ
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 ינוי ןטם22 ,ןילבול :טריטאד זיא םאוו ןוא ןראוועג ןבעגעג טשינ זיא ןעטאנ ריא םאוו
 :שטשאמאז ןיא ןינע אזא ןגעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןופ טעטכ ה״ד ,1727

 ףניפ הבנג א ראפ טפשימראפ שטשאמאז זיא ןעמ טאה שדוח ןקיטנייה ןופ ןט19 םעד
 ייז ןעמ טאה ,עיגילער עשיליוטאק יד ןעמונעגנא רעבא ןבאה ייז יוו תויה .ןעגנעה וצ ןדיי

 .רעטניווצ ןפיוא ןבארגאב ןוא 0עק יד טקאהעגפא ראנ

 רעקיראטמיה ןשיליופ טייב ןיז טניפענ ץיטאנ־גנוטייצ עקיזאד יד
 זא ,ראלק ןיא ם> 8^11106 1 0^0-11/11,11111111 1111,101 )׳^•-■111׳, \01 11, 1*0/01111, 1863, ןרק. 212־213
 ןייא ןוא ןדיי סקעז .ארונ השעט רעבלעז רעד ךיוא ריז ןעיצאב תועידי־גנוטייצ עדייב
 ןעמ טאה ןדיי םקעז יד .ךריק א ןענעבנאנאב ראפ ןראוועג טפשימראפ ןענייז טסירק
 ייז ןלעוו ךיז ןדמש ךרוד זא ,טפאהעג ןבאה ייז ןופ ךניפ ןוא ,טיוט םוצ טפשימראפ
 ,פעק יד טקאהעגפא "ראנ" ,ןעגנאהעג טינ ייז ןעט■ טאה .ןבעל סאד ןעוועטאר ךיז
 טאה ןדמש טלאוועג טינ ךיז טאה סאוו ןדיי םעד .רעטניווצ ןפיוא ןבארגאב רעבא

 .ךארטש עבעלדנעש א טנייטעג טאה םאד סאוו ,ןעגנאהעג ןעמ

 ־קערש ןקיזאד םעד ןנעוו םיטרפ רעמ ןעניפענוצסידא יאדכ ןעוועכ טלאוו םע
 .טנאטרעד טינ ץעגרע ןיא טרעוו םאוו ,דאזיפע ןבעל

 .(1952 ,34 דנאב ,קראי־וינ ׳רעטעלב־אוויי)

 .ש .י

 שטשאמאז ןיא "הלודג הקדצ הרבח" ןופ סקנפ םעד ןופ .ד

 תודלותל תורוקמ" ףסא החמש ראסעפארפ ןופ קרעוו־לאטאמונאמ םעד ןיא
 ־אפ) טנעמוקאד א ךיז טניפעג ,(ח״שת ביבא־לת) ח״לק טייז ,4 דנאב ןיא ,״לארשיב ךונחה
 ."הלודג הקדצ הרבח" רעשטשאמאז ןופ סקנפ םעד ןופ גוצסיוא ןא זיא סאוו ,(ב״ק ףארגאו

 *יא ןא ךיוא ןוא לאניגירא םעד ןופ טסקעט םעד ,טראוו ייב טראוו ,רעטייוו ןעגנערב רימ

 ,שידיי ןיא גנוצעזרעב

 יעדמל הירפסב אצמנה ,שטשומזב הלוד הקדצ הרבחה סקנפ ךותמ .כ״ק
 101;,אשרווב תודהיה

 דובכ ינפל םירבד ועיצה (הרות דומלת) ת״ת תרבהד םיאבגה םיפולאה דובכ
 םלוכ דגנכ הרות דומלת הרבההש רשאב ,(הלודג■ הקדצד) ג״צד םיאבגה םיפולאה
 קיפסמ םניא םהלש הסנכהו ,הרות ידמול םידימלת דימעהל דימת ןייעל לטומ םהילעו
 םניא םהלש הסנכהו ,הרות אצת םהמש לארשי יינעמ םידימלת דומיל םרכש םלשל
 (םירופיכה םויו) ב״הויו הנשה שאר לכב םהלש גהנמו ,םידימלתה ידמלמל םלשל קיפמ
 ישנא תורקלו (תסנכה תיבמ) כ״הבמ םהלש (הרות־רפס) ת״ס הקיל םילגר שלשו
 םתוא ובדינש םירדנו תובדנמ דומיל רכש םהל קיפסהל ידכ ,הרבהל ץוה וא הרבהה
 (ליעל רכזנה הרות דומלת) ל״נה ת״ת הרבהה לש גהנמו ,הרותל םילועה םישנאה
 תעשב תינשו ,שרדמה תיבב (הרות רפסו ת״ס תאירק תעשב תחא :םימעפ ינש תורקל
 םינש המבמ ןושארה םעפב ל״נה הרבהה םיארוק ויהו ,תסנכה תיבב ת״ס תאירק
 ג״צד יאבגל ל״נה הרבההד םיאבגה ואב םויהכו ״(1) ןינקה ט״היב תהתש הפיכב
 הקדצ יאבג םיפולאה דובכל ךיישה הפיכב ןושאר םעפב תורקל ל״נה תוכז קיזחהל
 ת״תד םיאבגה םיפולאה דובכ ונתנו (;םלאוגו םרוצ םהרמשי ונתליהקד)ו״צי ׳קד הלודג

 ?ןטקה רשפא (1)
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 שטשאמאז סקנפ

 ,אלמ ךסכ םימולשת ןושאר םעפ ל״נה הפיכב תורקל תוכז רובע ג״צד םיפולאה דובכל

 ׳יהת ןעמלו ,גוהנכ הנש לכב םלשל םיביוחמש קר ,ל״נה הפיכהמ םתוחדל ולכוי אלו
 דובכ לש סקנפב ,תרפועו טעב ונבתכ תורוד רודל ,תרדענ תמאה יהת לבל ,תרמשמל
 ׳ג ר םוי ,ל״נה םייקלו רשאל ונירהא םיאבה לעו ונילע ונלבקו ג״צר םיאבגה םיפולאה

 .(1768) ק״פל תיט ךקת תובס (דעומה לוחד) מ״הוחד

 :גנוצעזרעכיא

 טניפעג םאור ,שטשאמאז ןיא הלודג הקדצ הרבח רעד ןופ סקנפ םעד ןופ .כ״ק
 106 סקעדאק ,עשראוו ןיא קעטאילביב רעשיטסיאדוי רעד ןיא ךיז

 ראפ דייר ערעייז טגיילעגראפ ןבאה הרות־דומלת הרבח רעד ןופ םיאבג יד ,םיפולא יד
 ךיילגראפ ןיא זיא הרות־דומלת הרבח רעד לייוו ,הלודג הקדצ רעד ןופ ,םיאבג יד ,וניפולא יד
 ,םידימלת ןייז ןלאז םע זא ,ןגראז וצ בוח רעד טגיל ייז ףיוא ןוא רעקיטכיוו ןעמעלא טימ

 ןופ רעדניק יד ןופ ןענרעל ןראפ ןלאצ וצ ידכ ,גונעג טשינ זיא הסנכה רעייז ןוא הרות־ידמול
 ןלאצ וצ סאוו ןופ אטשינ זיא םע ,הרות יד ןעמוקסיורא עקאט טעוו ייז ןופ סאוו ,טיילעמערא
 .יד ןוא רופיכ־םוי ןוא הנשה־שאר ןדעי טגעלפ ןעמ זא ,גהנמ א טאהעג ייז ןבאה .םידמלמ יד

 ־פיוא ןוא לוש רעייז ןופ הרות־רפס א ןעמענסיורא (תועובש ,חספ ,תוכוס) םיבוט־םוי יירד
 םאוו ,םירדנ ןוא תובדנ יד ךרוד ידכ ,הרבח רעד רעסיוא ךיוא ןוא רעדילגטימ־הרבח ידי ןפח
 ךיוא ןוא .קעווצ ןטנאמרעד םעד ראפ טלעג ןפאש וצ ,ןפורפיוא םאד ןעגנערבניירא טגעלפ םע
 ןיא טנעייל ןעמ ןעוו לאמ ןייא :לאמ ייווצ הרות רעד וצ ןפורוצפיוא גהנימ א הרבח יד טאה
 טגעלפ הרבח יד ןוא .לוש ןיא טנעיילעג טאה ןעמ ןעוו לאמ עטייווצ סאד ןוא שרדמה־תיב
 .שרדמה־תיב םעניילק םעד ןופ (?לביטשרעדיאפ) לכעד םעד רעטנוא לאמ עטשרע סאד ןענעייל

 רעד ןופ םיפולא יד וצ הרבח־הרות־דומלת רעד ןופ םיאבג יד ןעמוקעג ןענעז לאמ םקיטנייה
 רעייז ןיא הרות יד ןענעייל וצ תוכז ןראפ םוכס ןקירעהעג א טלאצאב ןבאה ןוא הלודג־הקדצ
 ־סיורא ןענעק טינ ןיוש ייז ןלעוו רעטייוו ףיוא ןוא עמוס עלופ יד טלאצאב ןבאה ייז ."לביטש"
 .ךיז טריפ סע יוו ןלאצנייא ראי ןדעי ןפראד רעדא ןלעוו ייז־ ,טרא םעד ןופ ןרעוו ןסיוטשעג

 רימ ןבאה ןרעוו טרענימעג טינ לאז תמא רעד זא ,קידנעטש ףיוא ןורכזל ןביילב לאז םאד ידכ
 ־הקדצ רעד ןופ םיאבג יד ,םיפולא יד ןופ סקנפ םעד ןיא יילב ןוא ןעפ טימ ןבירשראפ סע
 וצ זדנוא ךאנ ןעמוק ןלעוו סאוו יד ףיוא ןוא זדנוא ףיוא ןעמונעג ןבאה רימ ןוא הלודג

 .עטנאמרעדנביוא סאד ןליפרעד ןוא ןייז םייקמ

 .(1768) ט״כקת תוכוס דעומה־לוח גאט ןטירד םעד ,קיטיירפ

 רעד ןופ סקנפ א ןעוועג זיא םע זא ,ראלק זיא טנעמוקאד ןקיזאד םעד ןופ
 עריא ןענאטשאב ןענעז םע ךעלטנגייא סאוו ןיא ."הרבה־הלודג־הקדצ" רעקיזאד
 טאהעג טאה יז סאוו "הפיכ" ריא ןגעוו ראנ ךיז טדער אד .טשינ רימ ןסייוו םעיצקנופ
 זיא טנעמוקאד רעקיזאד רעד ."הרבח־הרות־דומלת" רעד טימ ןעגנואיצאב עריא ןוא
 ןגעוו ךיז טדער םיא ןיא סאוו ,לאפוצ םעד ךרוד ראנ טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעמוקענ
 ־אד טלמאזעג טאה ךפא החמש ראסעפארפ םאוו ןגעוו ,םינינע ־ךוניח
 גוצסיוא רעקיזאד רעד זיא ןראוועג טקישעגוצ .קרעוו לאטנעטונאמ ןייז ןיא ןטנעמוק
 ינדעי .סקנפ ןקיזאד ןטימ ןראוועג זיא םארו סייוו רעוו .ןברוח םעד ראפ עשראוו ןופ
 ־נוא ןיא ןבירשאב ןרעפפוק םירפא ןופ טרעוו םאוו םקנפ רעשטשאמאז רעד זיא םלאפ

 ."הלודג־הקדצ" רעד ןופ רעד טשינ (וו״א 103 ןטייז עז) םקנפ רעזד
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ־!םא החמש 'פארפ ןופ רבחמ רעד טאה ץיטאנ רעקיזאד רעד וצ הרעה א ןיא
 ־ל יי ה .י ׳רד טקישעגוצ ותעשב םיא טאה גוצסיוא ןקיזאד םער זא ןבעגעגנא ה״ע

 .(טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןופ ראסעפארפ טנייה) ןירפ
 שע .ןינע ןקיזאד םער ןגעוו ןירפלייה לארשי ׳פארפ םער טגערפעגנא רימ ןבאה

 :הבושת ןייז ןעגנערב וצ יאדב זיא

 טאהענ ךיא באה שטשאמאז ןיא הדודג הרבה רעד ןופ סקנפ םעד..."
 ־עג ךיא ,קירוצ ןראי טיזנ קעטאילביב־עקצאמאלט רעד ןיא טנעה עניימ ןיא
 טאה טנכייצראפ רימ ייב שע יוו .ןעזעגסיוא טאה רע יוו טשינ ןיוש קנעד
 רע ןוא (106 טקורדעגפא ןפסא ייב) 105 רעמונ סקעדאק םעד ןגארטעג רע
 סאוו גוצסיוא םענעי רעסיוא .רעטעלב טרעדנוה יוו רעמ ךרעב טאהעג טאה
 ¬לותל תורוקמ" ךוב ןייז ןיא ןיירא זיא םאוו) ןפם.א וצ טקישעגוצ באה ךיא
 עכעלטע ךאנ טנכייצראפ ןגעווטעניימ ראפ ךיא באה ("לארשיב ךונחה תוד
 ראנ .הרבה רעקיזאד רעד ןופ ןתואצוה יד וצ תוכייש א ןבאה םאוו םיטרפ
 ןלאקאל א רשפא טאה סעיציזאפ רימ ייב עטריטאנראפ יד ןופ טרפ ןייא
 ׳כ ןופ טייצ רעד ראפ הרבח רעד ןופ תואצוה יד ןשיווצ :ונייהד ,סערעטניא

 :עיציזאפ יד ךיוא ךיז טניפעג (:1778) ה״לקת זומת ׳ב זיב ןדיס

 השש זיוהמארב ק״פ רסאמב ואב רשא סישנאהל ׳יובש ןוידפ לע"
 ." ׳והז

 ;שטנעמ עטריטשערא יד ןזיילסיוא ראפ :טניימ םאד
 ".ןדליג םקע ז זיוהטאר ןיא ןסעזעג ןענעז םאוו

 ,הליהק רעזדנוא ןופ

 .ב .מ

 טכיל ןיא 1870 ןיא ןדיי רעשטשאמאז היוא לובליב רעד .ה
 תונורכז םעצרפ ןופ

 -עג שטשאמאז ןיא ןעמ טאה לאמ ;ייא זא ,(1) תונורבז ענייז ןיא טלייצרעד ץרפ
 עשאק רעד ראפ ךאוו רעד ךיוא ןענאטשעג זיא םאוו טאדלאס א ןדגובעג ןגיל ןענופ
 םלענ זיא טלעג טימ לטסעק סאד ןוא ןבארבעגפיוא ןעוועג זיא עסאק יד .קלאפ ןופ
 טרעלקרעד טאה רע ןוא טריטפערא ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ טאה טאדלאס םעד .ןראוועג
 טרעדאפעגפיוא טאה טנאדנעמאק רעשיסור רעד .ןאטעג סאד ןבאה םיבנג עשידיי זא
 ־ידיי עלענאישעפארפ רעשטשאמאז ןופ המישר עלופ א ןלעטשוצוצ טארטסיגאמ םעד
 וצ הנבס ןיא ןעווענ ןענייז ייז ןוא טריטסערא ןעמ טאה ןדיי עבעלטע .םיבנג עש
 לאז׳מ זא ,ןעימאב ןביוהעגנא ךיז ךכית ןבאה ןדיי רעשטשאזנאז .ףארטשטיוט ןגירק
 טלייצרעד טריטסערא טלאמעד טאה ןעמ ןדיי לפיוו .ןעיירפאב ןדיי עקידלושמוא יד

 .ץרפ טינ

 ןגעוו טביראב א רעבא ךיז טניפעג לאנרושז ןשידיי־שטייד ןשירעלטייצטימ א ןיא
 1870 ראי ןיא ןעשעג זיא סאד זא ,ךיז ןעמ טסיוורעד לכ־םדוק .דאזיפע ןקיזאד םעד

 .(2) טבא ןעוועג זיא עטריטסערא לאצ יד זא ןוא

 טינ ןבאה תושקב עשלהק ןוא עשידיהי עדא יוו םעד ךאנ זא ,טלייצרעד ץרפ

 .192(] ,קראידינ ,"שידיא״ גאלראפ ,18 'ב ,"תונודכז עניימ״ ,"קרעוו עלא״ ,ץרפ .י .י (1)
 (2) 1*1(10111, 23, 1\101ת2, 1870, ןכ. 437.
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 שטשאמאו טקנפ

 "טלעוו" רעד ןשיוו ןזאל וצ ןראוועג ןסאלשאב תופיסא יד ןופ רענייא ךיוא זיא ,ןפלאה

 .שטשאמאז ןיא ןדיי עקידלושמוא ךיוא לובליב םעד ןגעוו

 טאה טימרעד ןוא ,דנאלסיוא ןעוועג ,ךיז טייטשראפ ,טלאמעד זיא "טלעוו" יד
 בורק ןעוועג ןענייז םאוו ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי עבושה עכלעזא טנייטעג ךיוא ןעט
 ןאדנאל ןיא עראיפטנאמ השמ :ןעוועג טלאמעד ןענייז הלוגס ידיחי עבלעזא .תוכלמל

 .זיראפ ןיא עימערק ךלאדא ןוא
 ־אז ןיא תופיסא עקיזאד יד ןופ םויה־רדס ןפיוא ןענאטשעג זיא םאוו עגארפ יד
 לייוו ,םינלדתש עטנענימארפ עקיזאד יד ןעמ טכיירגרעד יוזא יוו ,ןעוועג זיא שטשאמ

 .הנכס עסיורג א ןעוועג זיא טשאפ ךרוד ווירב ןקישסיורא

 ־עג זיא להק זא ,ץרפ טלייצרעד ןפוא ןשיטסינאיטערפמיא ןקיטראנגייא ןייז ףיוא
 ץענערג יד ןפאכרעבירא ,ןייז שפנ רסומ" ךיז לאז רעצעמע זא ,האצמה א ףיוא ןלאפ
 רעקידיירפ א ןאראפ ,גרעבמעל ןייק טראד ןופ ,ןצגאג ןיא ליימ יירד ,וואשאמאט ןיא
 ־ערק וצ ,ןאדנאל ןייק עראיפעטנאמ השמ וצ ןריפארגעלעט ןטראד ןופ ,ןייטשניוועל

 .(3) ״...זיראפ ןייק עימ

 יד טכאמעג טאה ,ןענופעג ךיז טאה ,ןקז א ,דיי אזא זא ,רעטייוו טלייצרעד ץרפ
 "ןייטשניוועל רעעקידיירפ" םעד ןבעגעגרעביא ןוא גרעבמעל ןייק העיסנ עכעלרעפעג

 דכוא יד תבוטל ןעימערק רעדא ןעראיפעטנאמ ייב ךיז ןייז לדתשמ חוכמ ווירב םעד
 .לובליב ןשירעטילימ םעד ןופ תונברק עשידיי עכעלקילג

 אד .עטרילבאטע טוג א זיא תונורכז םעצרפ ןופ טייקשיטנעטיוא עשיראטסיה יד
 ־עג ךיז ןעמ טאה שטשאמאז ןופ םאוו ,לאפוצ םעד ןופ זילאנא ןא ןגעוו ךיז טלדגאה
 יוו .ןייטשניוועל ןעמאנ ןטימ רעקידיירפ םוצ אקווד ןוא גרעבמעל ןייק דארג טדנעוד
 ןייק ךאד זיא םאוו ,רעניבאר אזא אצמינב זיא םע זא ןסיוו וצ שטשאמאז ללכב טמוק
 טניז זיא םאוו (1893—1820)ןקענילעי ןרהא וצ טינ סאווראפ ?ןעוועג טינ רוגיפטלעוו
 בורק תמאב ןעוועג ןוא םש־טלעוו א טאהעג טאה ןוא ןיוו ןיא רעניבאר ןעוועג 1856

 ?ןפעזאי־ץנארפ ייב תוכלמל

 ןא טפור ץרפ ןעמעוו ,רעקידיירפ רעד ןעוועג זיא םע רעוו ,ןעז רימאל לכ םדוק
 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רע .ןייטשנעוועל דראנרעב רע טאה ןסייהעג .ןייטשניוועל
 ןוא רעניבאר ראפ טמיטשאב רע טרעוו 1862 ןיא .(עשאלדאפ) שטירזעמ ןיא 1821
 ־עג זיא רע ווו ,גרעבמעל ןיא לוש ("רעוויסערגארפ") "רעשטייד" רעד ןופ רעקידיירפ

 .(4) 1889 ןיא ןבראטש

 םעד ךרוד ןסיוו טנעקעג שטשאטאז ןיא ןעמ טאה ללכב ץנעטסיסקע ןייז ןגעוו
 ,גרובמעסקול דראוודע רעדא םהרבא הליהקה סנרפ ןוא תיבה־לעב ןבושח ןקיטראד

 ־אד רעד .(5) רעטסעווש םנייטשנעוועל רעניבאר םעד ןעוועג זיא אניל יורפ ןייז םאוז
 .ל .א תובית־ישאר יד רעטנוא תונורכז םעצרפ ןיא בגא טרירוגיפ גרובמעסקול רעקיז

 םענעגייא ןא טאהעג ,"שטייד" א ןעוועג זיא גרובמעסקול זא ,טלייצרעד ץרפ
 .רעקיוה א טאהעג טאה םאוו רעטכאט ןייז וליפא טנאמרעד רע .טאטש ןיא רעיומ

 .עקטסינומאק עטמיראב עקידרעטעפש יד ,גרובמעסקול עזאר זיא לדיימ עקיזאד םאד

 .רעדגיק 14 טאהעג טאה ,רחוס־דלאוו א ןעוועג זיא םאוו ,עדייז םגרובמעסקול עזאר

 ןעוועג ןעגייז עדייב .לטאמ רעדורב א םמהרבא רעדא םדראוודע טנאקאב ךיוא זיא םע

 .70 'ז ,וו״צד ,ץרפ .ל .י (3)
 (4) נ\׳10X10^11[ ,82111330 •1. 11ע0ןע511.1€) 1937, ]3. 95.

 .טינ ןאבאלאב טסייוו שטשאמאז ןוא ןייטשנעוועל רעניבאר ןשיווצ תוכייש רעד ןגעוו
 .1949 ראונאי ןט16 ןופ "םטרעווראפ״ ןיא ןייטש רעדנאסקעלא (5)
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ־לאמעד יד ן־,פ ןטנארעמונערפ ןרפ תופיטח עטקורדעג ןיא טפא ןרירוכיפ ןוא םיליכשמ
 .((.;) רעכיב עשיליכשמ עשיערבעה עקיט

 עשילאקיזיר יד טריזינאגרא םאד טאה גרובמעסקול דראוודע זא םיוא טעז םע
 ןיא ךיז ןעמ טאה םיא ןופ ןוא ,;רעבטעל ןייק רעגאווש ןייז וצ ןקז םעד ןופ העיסנ

 .גרעבמעל ןיא רעניכאר אזא ןופ ץנעטסיפקע רעד ןכעוו טסווורעד ללככ טאטש
 רעד ןופ ראווענ ןעמ טרעוו הלועפ א טכארבענ טאה ץנעוורעטניא עקיזאד יד זא
 ־רעד טרעוו ןטראד .טפירשטייצ רעשידיי־שטייד רעטנאמרעד ןיוש רעד ןיא ץיטאנ

 :יוזא טלייצ

 ךופ לגאז תודע ןטיול לייוד ,ןדיי טכא טיוט םוצ טפשימראפ טאה ןעמ
 .עסאק־רעטילימ יד ןעוועכאראב טלאזעג ייז ןבאה ןריציפא עשיסור עכעלטע
 עקיזאד יד ןענייז טילעארזיא סנאילא ןופ ץנעוורעטניא רעד קנאד א רעבא
 ־ןוא ןראוועג טיירפאב ,טיוט םוצ ןראוועג טפשימראפ ןענעז םאוו ,ןדיי טכא

 .קידלושמוא ןראוועג טרעלקרעד

 ךפלאהעכ טרפ םעד ןיא טאה עימערק דארג זא ,ךיז ןעמ טסיוורעד ץיטאנ רעד ןופ
 םגרובמעסקול יד .טריפעגכרוד תוהילש ןייז טאה ןייטשנעוועל רעניבאר רעד זא ןוא
 ךקיבלעז ןיא .עשרא" ןיא טצעזאב ךיז ןוא שטשאמאז טזאלראפ 1873 ןיא ןבאה אפוג
 ךיוא ךיז טאה סאוו ,להאוו יולה השמ ׳ר בר רעשטשאמאז רעד ןבראטשעג זיא ראי

 ןבראטשעג זיא 1877 ןיא .ןדיי עטריטסערא יד ןעיירפאב םייב ןעוועג לדתשמ קראטש
 ־לעז םעד ןיא טרינעוורעטניא ךיוא טאה רעכלעוו ,רעטעפ םעצרפ ,םילוגראמ עשוהי

 .ןינע ןקיב
 -געטיוא ןוא קיטכיוו יוו לאמ א ךאנ טזייוו דאזיפע ןקיזאד םעד ןופ זילאנא רעד
 ־אז ןופ עטכישעג רעד ראפ רוקמ א יוו ץרפ .ל .י ןופ תונורכז יד ןענייז םע שיט

 ־םיוא ןא טימ תונורכז עקיזאד יד ןבעגוצסיורא ןעוועג יאדכ תמאב טלאוו םע .שטשאמ
 .טאראפא ןשיראטסיה ןכעלרי׳פ

 יקצאש בקעי
 .(1952 ׳34 דנאב ,קראי־וינ ׳רעטעלב־אוויי)

 71845 ,עשראוו ,רעפיש ליווייפ ליכשמ רעשטשאמאז םעד ;ופ "תורובג ריד״ ,י״״יי (6)
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 י,רצאש בקעי ר״ד

 שפשאמאז ןיא הלכשה
 גנולקיווטנא עשיראטסיה .1

 רעשטשאמאז עטלא יד טאה טאטש־ןריובעג ןייז ןזאלראפ טאה ץרפ רעדייא
 רעשטשאמאז עטלא .םידיחי ןופ ןייזטסווואב םעד ןיא טקעטשעג ץלא ךאנ הלכשה
 .הלכשה רעקיטרא רעד ןופ תובא יד ןופ ןעמענ עכעלטע טקגעדעגראפ ןבאה םיבשות

 ןיא ןראוועג הלודגל הלוע ןענייז םאוו עכעלטע ןעוועג ןענייז תובא יד טא ןשיווצ
 דעמ ןיוש ךיז ןבאה ייז ןוא ,גנוגעוואב־גנורעלקפיוא רעד ןופ אקעמ רעד ןיא ,ןילרעב

 .טרעקעגמוא טשינ םייהא

 לארשי ׳ר ןעוועג זיא סאד .תונורכז ענייז ןיא ןיילא ץרפ טנאמרעד ייז ןופ םענייא
 ־ענ זיא לארשי ׳ר זא ,ןלייצרעד וצ טסייוו ץרפ .(1772 — 1700) שטשאמאז השמ ןב
 ־עג שטשאמאז ןיא ךאנ ןעמ טאה ןטייצ ענייז ןיא זא ןוא יבר םנאסלעדנעמ ןעוי
 טשינ ןוא םטוג ןייק טשינ" ,ןדער וצ טשינ ללכב םיא ןגעוו רעכיילג זיא׳ס זא ,ןטלאה

 ."םטכעלש ןייק

 ־געזערפער ןוא עטסקיבראפ יד ןופ םענייא יבגל עיציזאפ עלארטייג עקיזאד יד
 ־אכ רעייז זיא הלכשה רעשטשאמאז רעטלא רעד ןופ םרעייטשראפ עטסוויטאט
 ־עג ךאנ שטשאמאז ןיא ןענייז ןטייצ סעצרפ ןיא זא ,טזייוואב םאד .שיטסירעטקאר
 םאוו ,רוחב־הבישי ןקיזאד םעד ןגעוו תוגורכז עשיטאפמיס עסיוועג קידעבעל ןערו
 א ןראוועג שטשאמאז ןייק ןעמוקעג עיצילאג־הרזמ ןיא לטעטש ןיילק א ןופ זיא
 זיא 1740 ןיא .טאטש ןופ םידמול יד טימ דידי רעטנעאנ א ראג■ ןוא הבישי־שאר
 ־הלכשה רעגנוי רעד ןופ יגפ יד טימ טנעקאב ךיז טאה רע ווו ןילרעב ןייק קעווא רע
 ־יפ םעד ןוא ןגגיסעל טימ טעדניירפאב ךיז ,יבר םנאלעדנעמ ןראוועג ,גנוגעוואב
 טאה רע .שטשאמאז לארשי ןופ ןטלאהעג קראטש טאה גניסעל .יילאקינ זןאסאל
 רע טאה ןעיילאקינ טימ .דיי רעקיניזפראש א ןוא רעפיט א זיא רע זא ןבירשעג
 ךס א יוו ,טאה רע םאוו ןושל א — ,שטייד זףיוא חוכיוו ןכעלטנפע ןא טריפראפ וליפא
 ־אד רעד .טנרעלעגסיוא ךיז ךיג ראג ,ןטקאדידאטיוא עשיאעפארייא־חרזמ ערעדנא
 ־טנפעראפ טאה ליכשמ רעקיזאד רעד סאוו עקיצגייא םאד ,בגא ,זיא חוכיוו רעקיז

 .שיאערבעה ןעוועג זיא ךארפשביירש ןייז 1 ;שטייד ש!יוא טכעל

 טקירד רע ,טייקשיטנאטילימ ןופ טייוו זיא םזיליכשמ םעשטשאמאז לארשי ׳ר
 ־עטש עוויטאגענ א ןעמעג ןיא ןוא לופליפ וצ טפאשרענגעק ןיא םיוא לכ םדוק ךיז
 ־גייא ןעוועג הלכשה רעד ןופ סרענגעק ךס א ןענייז טרפ םעד ןיא .תודיסח וצ גנול
 ראפ אקווד ןריראלקעד ךיז טזומעג טשינ םעד בילוצ טאה רע ןוא ,םי.א טימ קימיטש
 1773 ןבעגעגסורא טאה רע םאוו ,םיזורח ןוא הצילמ לכיב םעד ןיא .רערעלקפיוא ןא

 ־עדגא ןיא .טכארבעגסיורא טלוב םזידיסחיטגא ןייז טרעוו ,עמדה רזג ג״א
 תד ןשיווצ קירב א טכוזעג ןטלאהעגנייא ןוא קיטכיזראפ רע טאה םירוביח ערעד

 .תעד ןוא
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 שטשאמאז סקנפ

 ־;וא תומכסה ערעייז ןבעגעג ןבאה 2 שטשאמאז ןופ םידמול עטסערג ייווצ יד
 ןיא רעדא־טרופקנארפ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא םארו לארשי חצנ רפש ןייז

 .ןעוועג םש הנוק ךיז רע טאה רפס םעד קנאד א .1741
 ,דארב ;יא ךיז טצעזאב ןוא ןילרעב שטשאמאז לארשי ׳ר טזאלראפ 1754 םורא
 ןבראטשעג רע זיא טראד .רעטנעצ רעשידמול רעקיטכיוו א ןעוועג טלאמעד זיא םארו

 .1772 ראי ץא
 עכיוועג א טאה םאוו הלכשה רעשיצילאג רעד ןופ רעפיולראפ ןטשרע םעד טא
 שעצרפ טאה לארשי ׳ר .טפיאשביל טימ ץרפ טנאמרעד שטשאמאז ןיא טניווועג טייצ
 זיא רע .הכולמ רעשיליכשמ רעננוי רעד ןופ עפאמ רעד !ץוא טלעטשעגפיורא טאטש
 דאנ ,טייקשידיי ןופ תודוסי־רקיע יד ןופ רערעטשעצ א יוו טשינ טלעוו רעד ןופ קעווא
 ןדיי עמורפ ךס א ייב ךיוא ןעוועג ןה אשונ טאה םאוו ,הטיש רעיינ א ןופ רשבמ א יוו

 .טייצ רענעי ןופ
 ןא טאטש יד טזאלראפ (1732 ןיא) שטשאמאז לארשי 'ר יוו רעירפ לסיב א
 ווו (ןרעמ) ןירב ןייק שזא טעשזדנאלבראפ טרעוו םאוו טסייג רעקיאורמוא רעדנא
 ןופ אקווד ןוא ,(1760 — 1754 ןראי יד ןיא) רעקורד א טרעוו ןוא ךיז טדמש רע
 .ןאמיונ ףעזאי ץנארפ ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב רע זיא דמושמ א יוו .םירפס עשידיי
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עלאר עסיוועג א טליפשעג טאה יירעקורר ןייז
 ןיא וליפא טליפשעג טשינ עלאר םוש ןייק טאה אפוג רע רעבא ,עיצקודארפ־ךוב.

 3 .ןסעכראפ ןצנאג ןיא םיא טאה ןעמ ןוא ,שטשאמאז
 עמורפ ךיוא ןעוועג ןענייז הלכשה רעשטשאמאז רעד ןופ םרעפיולראפ יד ןשיווצ
 ןבאה ןוא גנודליב רעכעלטלעוו ןיא הנבס ןייק ןעזעג טשינ ןבאה ייז .םידמול ןוא ןדיי
 ־ייא אזא .ןראוועג טשינ םיליכשמ עשוריפב ןייק ייז ןענייז ךאד ,תודיסח טפמעקאב
 ,(1725) רעטעפש זיא סאוו ,השמ ןב לארשי ׳ר בר רעשטשאמאז רעד ןעוועג זיא רענ
 טגעלפ בר רעקיזאד רעד .יקינאלאס ןיא ןבראטשעג ,לארשי־ץרא ןייק געוו ןפיוא
 .ןטרעצנאק ןכוזאב ןוא רעכיב עשטייד ןענעייל ןוא ןפיוק ,םידירי רעקיצפייל יד ןבוזאב
 ריוא ןבאה רוד־ינב ענייז ןוא ,גנולעטש עשירענגעק א טאהעג רע טאה תודיסח וצ
 הנשמה תבכרמ רעטמיראב ןייז .דגנתמ ןשיליכשמ א ףיוא יוו טקוקעג םיא
 טאה ןוא רפס רעשירערעלקפיוא ןא יוו ןראוועג טכארטאב טכער טימ זיא (1751)

 4 .םיליכשמ ייב ןעמונעגסיוא קראטש

 א ,ןבואר הנחמ ןופ רבחמ רעד ןעיוועג ךיוא זיא רעשטשאמאז א
 רע .ענראוויל ןיא םיורא (1777) ז״לקת ןיא זיא םאוו ,ס״ש !ץוא לופליפ טימ לרפס
 ־אטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עטאט ןייז .רזעילא ןב קילעז ןבואר ןסייהעג טאה
 רוחב א ,רע טאה פארא גראב ןעגנאגעג ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו ןוא ,םיריבג עשיט
 דמלמ א ןראוועג רע זיא ןטראד .ןילרעב ןייק ןראפוצקעווא ןסאלשאב ,ראי 20 ןופ
 ־נא קילעז ןבואר טאה זיוה ןייז ןיא .לעקנערפ והילא דיגנ םעד ןופ הבישי רעד ןיא
 ־וצ ןשיליבשמ א ןופ סעפע ךיז ןיא ןיוש טאה םאוו ,לרפס עטנאמרעד םאד ןבירשעג

 5 .ןוויטאוורעסנאק קראטש א ךאנ םגה ,גנאג

 ןוא םייה רעד ןופ קעווא ייז ןענייז לאפוצ יפ־לע סאוו רעשטשאמאז עכלעזא
 .לסיב שפיה א ןעוועג ןענייז םיליכשמ עבלאה רעדא עצנאג דמערפ רעד ןיא ןראוועכ
 טכער יד ראפ טלעטשעגנייא ךיז םידיחי עקיזאד יד ןבאה םייח רעד ןיא קידנעייז ךאנ
 ןשידיי םוצ הריתס ןייק טשינ זי.א סאד זא ,טהנעטעג ןוא גנודליב רעניימעגלא !ץוא

 .תד

 טייוו ןעוועג זיא םאד ןוא ,טאטש רעשידמול א ןופ םש א טאהעג טאה שטשאמאז
 .טיהעגפא ןוא טפיוקעג■ ייז ,םירפס טכוזעג ןבאה ןדיי רעשטשאמאז .אמזוג ןייק טשינ
 עקאט אצוי־לעופ א ןעוועג זיא שרדמה־תיב רעשטשאמאז םעד ןיא גנולמאז עסיורג יד

 6 .ןעמייה עשיתבה־לעב ןיא םעיצקעלאק עטיהעגפיוא גנאל תורוד ןופ
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 שטשאמאז סקנפ

 -ערוצ ךיוא ןעמ ךראד שטשאמאז ןיא הלכשה רעד ןופ םרעפיולראפ יד וצ
 ־שאמאז א טאה 1690 ןיא .טאהעגטאה טאטש יד םאוו םיריוטקאד־ןדיי יד ןענעב
 ־שאמאז עכעלטע ןדידוטש ה״י ןט18 ןיא .עודאפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש דיי רעשט.
 ,ןזיוועגנא השקב.ןייז ןיא טאה ייז ןופ רענייא .רעדא־טרופקנארפ ןיא ןדיי רעשט
 ,"לוש רעשטשאמאז" רעד ןיא ןעמוקאב רע טאה (ןיצידעמ ןיא) גנודליבראפ ןייז זא•
 ־לעב יד) םיאפור־םקלאפ יד ייב טנרעלעג ךיז טאה רע זא ,ןעניימ ןעק םאד סאוי
 ־קארפ רעייז טימ רעלופאפ קראטש ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייז םאוו (םיאפור־םש־
 יד ןופ לייט .ראלקלאפ ןשיניצידעמ ןשידיי־שיאערבעה רעייז טימ ךיוא ןוא קיט.
 יוו ,החפשמ רענעגייא רעד ןיא םקוווכאנ א טאהעג וליפא ןבאה םיאפור עקיזאד

 7 .ראטקאד השמ ׳ר לשמל
 ןופ אפור־זיירק רעד ,(שטיוואקמאלס) המלש ןב ןרהא ,דיי א טרעוו 1778 ןיא
 ־רעב — ראטקאד רעשידיי רעטייווצ א וצ טמוק רעטעפש ראי ייווצ .שטשאמאז־
 ־ןדיי עקיזאד יד עלאר־רוטלוק א ראפ םאוו טנאקאב קיצניוו רעייז זיא םע .דראנ.
 סאוו םידיחי עכעלטע ןופ םאנסיוא ןטימ .שטשאמאז ןיא טליפשעג ןבאה םיאפור.
 םעד ןופ ןאסנאמלאק ר״ד רעגייטש א) םיליכשמ עלאקידאר ראג ןעוועג ןענייז
 ־ע; ןעוועג טשינ שטשאמאז ןיא םיאפור עקיזאד יד ןענייז (וויושיבור ןקידתונכש׳

 .וויטקא ךעלטפאשלעז:
 ־הלכשה רעד ןופ םארטש םעניימעגלא םעד ןיא ןיירא ךאד זיא שטשאמאז ביוא
 — טאטש רעד קוחמ םידיחי ןופ םישעמ עקילעפוצ ךרוד טשינ ןוא — ,גנוגעוואב
 עטשרע יד ןעוו ,1772 טניז .םייוניש עשיטילאפ עסיוועג קנאד א ןעשעג םאד זיא•
 רעד ןופ לייט א ןראוועג שטשאמאז זיא ,ןראוועג טריפעגכרוד זיא ןליופ ןופ הקולה
 ןטם25 םעד .עיצילאג ןעמאנ םעד ןעמוקאב טאה םאזו ץניווארפ רעשיכיירטסע רעיינ.
 .תוליח עשיכיירטסע יד ראפ טרילוטיפאק שטשאמאז גנוטסעפ יד טאה 1772 ילוי
 רעד ,רעטייווצ רעד ךעזאי ,ךלמ רעשיכיירטסע רעד טאה 1772 טסוגיוא ןטם24 םעדי
 ןרעיודאב םוצ ןענייז דאזיפע םעד ןגעוו .שטשאמאז טכוזאב ,"ליכשמ רעטניורקעג,,.
 טאה עפורג עשיליכשמ א יצ טשינ סייוו ןעמ ןוא ,תועידי םוש ןייק ןבילבענ טשינ•
 ןאטעג ראי ןקיבלעז םעד .ןבאה םאד יוו ,רערעלקפיוא־גנאווצ ןקיזאד םעד טסירגאב
 ןבאה םאוו םידיחי שטשאמאז ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןפוא לכב .םיליכשמ רעדארב יד
 ןוא ,ןדיי ראפ גנודליב רעניימעגלא יבגל גנולעטש־הכולמ רעד טימ טריזיטאפמיס.
 ־אז סאוו םינפ תלבק ןטצעל ןוא ןטשרע םעד ןיא טקילייטאב ךיז ייז ןבאה אמתסמ

 .רעשרעה ןשיכיירטסע םעד ןבעגעג וחרכ לעב טאה שטשאט•
 — 1749) גרעבמאה ץרעה ילתפנ שטשאמאז ןייק ןראפ וצ טמוק 1788 ןיא
 ןענעפע וצ ןעוועג זיא ליצ ןייזי םאוו ,"ראטיזיווקניא רעסיורג רעשידיי" רעד ,(1841
 טעטש עקימורא יד ןיא ןוא שטשאמאז ןיא .ךעלגניי עשידיי ראפ ןלוש עשטייד
 הבית ןענייז א״א דארגאנראט ,וואשאמאט ,וואקילוק ,וויושיבור יוו ,ךעלטעטש ןוא:
 עשידיי ןופ ןטלאהסיוא טזומעג ייז טאה ןעמ ןוא ,ןלוש עכלעזא ןראוועג טנפעעג
 טשינ גנאל ןלוש יד ךיז ןבאה זיירק רעשטשאמאז ןיא דארג זא ,תועמשמ .ןרעייטש-
 ייז טאה ןעמ תעב ,1806 יוו רעירפ ךס א ןראוועג טכאמראפ ןענייז ייז ןוא ןטלאהעכ

 8 .טרידיווקיל לעיציפא ללכב

 רעד ןופ ןושל םעד ,שטייד ןופ גנוטיירפשראפ רעד עגונב ןינע רעקיטכיוו א ראג
 סאוו ,שטשאמאז םורא ןשטייד ןופ עיצאזינאלאק עשיניפעזאי יד ןעוועג זיא ,הלכשה
 ךד טאה 1784 ץראמ ןט14 ןופ טנעטאפ םעד יפ לע .ןדיי ןעמונעגניירא ךיוא טאה
 תודוסי עטאווירפ ךיוא לייט םוצ ,םירעיופ עשישטייד ןופ עיצאזינאלאק א ןכיוהעגנא-■
 טצעזאב ןענייז לכה־ךס .הכולמ רעשיכיירטסע רעד ןופ תואצוה יד ך יוא לייט םוצ ןוא■■
 ןענייז םע .((תושפנ 366) עשידיי 78 ןוא תוחפשמ עשטייד 231 דנאל ־ייא ןראוועג
 רעטכעט יד .תוכאלמ־ילעב עשטייד שטשאמאז ןייק ןראוועג טכארבעגפארא ךיוא
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 שטשאמאז ט ,לנפ

 ךס ע ןוא שטשאמאז ןיא ןטסניד ןראוועג ןענייז ןטסינאלאק עשטייד עקיזאד יד ןופ
 ה״ד ,שטייד טדערעג ןיוש טאה ןעמ ווו ,רעזייה עשידיי ןיא טנידעג ןבאה ייז ןופ
 "טשינ עיצאזינאלאק עקיזאד יד ךיז טאה ללכ ךרדב .עטרעלקעגפיוא ןופ רעזייה יד ןיא
 ,טנעקעג ךאנ ייז טאה ץרפ ןוא ,ןבילבעג רעבא ןענייז ןטסינאלאק לייט .ןבעגעגנייא
 רעבא טאה שטייד .עקירעמא ןייק קעווא רעטעפש זיא לייט רעטסערג רעד רעבא

 9 .ןעמייה עשידיי ךס א ןיא ןרופש ןזאלעגרעביא םתא יוזא
 תעד ראפ רעטרעווביול ןייק טגראקעג טשינ ןבאה עטמאאב עשיכיירטסע יד
 .גנולקיווטנא רעכעלטפאשטריוו רעד ןיא ןדיי רעשטשאמאז ןופ עלאר רעשימאניד
 ייז ןבאה — ןפיוק וצ ןגירק םעפע ןעק ןעמ ביוא .ץניווארפ רענענווועג יינ רעד ןופ
 ־גא ןוא שטשאמאז ןופ םירחוס עשידיי יד ןעקנאדראפ וצ םע ןעמ טאה — ןבירשעג
 ׳טשינ ןגראק שטשאמאז ןופ םרעכוזאב עשידנעלסיוא עקילעפוצ ךיוא .טעטש ערעד
 ־פיונוצ זיא םע יוו טנעקעג ןיז ןבאה ייז עכלעוו טימ ,ןדיי ראפ רעטרעווביול ןייק

 .רעזייה עשידיי ךס א ןדא ןיירא ןיוש זיא שטייד זא ,ןמיס א — ,ןדער
 יד ןופ ,תוחפשמ 18.823 טלייצעג 1776 ןיא טאה טקירטסיד רעשטשאמאז רעד
 ןענייז ,טאטשזיירק א טרעוו שטשאמאז ןעוו ,1783 ןיא .עשידיי ,8.8% ה״ד ,1,656
 .רעפרעד יד ןיא 788 ןוא טעטש יד ןיא תוחפשמ עשידיי 870 ןעוועג זיירק םעד ןיא
 ן־א טבעלעג בור רעד טאה תוחפשמ 870 יד ןופ זא ,ןייז וצ רעשמ ךיז טכייל זיא סע
 10 .רעפרעד ןעוועג ןתמא רעד ןיא ןענייז טעטש ערעדנא יד תמחמ ,אפוג שטשאמאז
 ־ימ עטסקינייוועניא ןא ןעמוקעגראפ ךיוא זיא הפוקת רעשיכיירטסע רעד ןיא
 םע .טרעקראפ ןוא שטשאמאז ןיא טצעזאב ךיז ןבאה עיצילאג ןופ ןדיי .עיצארג
 א שדוק־ילב וצ טלעטש שטשאמאז :ןטקאפ עקידרקיע ייווצ ןגיוא יד ןיא ךיז ןפראוו

 ׳־ילב .טרעקראפ ךיוא ןוא רעדנעל ערעדנא ןיא וליפא ןוא עיצילאג ןיא טעטש ייו
 יוזא ןוא ,טאמש רעד ץוחמ תוחפשמ טימ ןתחתמ ךיז ןענייז שטשאמאז ןופ שדוק
 תעשטשאמאז טניפעג ןעמ .ןטנעמעלע עשידמול ןופ עיצארגימ א ראפ טמוק םתא
 ׳עטשרע יד ןשיווצ .םאדרעטסמא ןיא 12 ,ןילרעב ןיא 11 ,ןיימ־טרופקנארפ ןיא ןדיי
 ךעמ טניפעג גרוברעטעפ ןיא הליהק רעשידיי רעגנ־' ןוא רעניילק רעד ןופ רעדילגטימ

 .שטשאמאז ןופ ןדיי א
 ־אז ןזאלראפ וצ טייהנגעלעג רעדעי טצונעגסיוא ןבאה ןטביש עכעלגעמראפ יד

 -עג בורח תופגמ ןוא ןעגנורעגאלאב ,תומחלמ עטפא יד ןבאה טפיוה רעד .שטשאמ
 ׳ןוא טאטש ןופ קעווא ןענייז טנעקעג ראנ ןבאה םאוו יד .ןבעל עשידיי סאד טכאמ
 םפא ןגעלפ סאוו םירהוס רעשטשאמאז .אפוג דגאל ןופ ןעוועג רקוע וליפא לאמ לייט
 ־אב וצ ךיז ןעזעג ןוא ןטקאטנאק עקילעפוצ יד טצונעגסיוא ןבאה םידירי ףיוא ןראפ
 ־עג ןעוועג זיא םאור טנעמעלע ןא ןעוועג ךיוא רעבא זיא םע .תומוקמ ענעי ןיא ןצעז
 רעשטשאמאז רעד ןיא ןעגופעג ךיז טאה םאור ליח םעד טימ ןדנובראפ ךעלטפעש
 תעקיזאד רעד .טצעזאב טראד םעד בילוצ עקאט ךיז ןבאה ייז ןופ ךס א ,גנוטסעפ
 תעד טא םתא יוזא טרעוו שטשאמאז םאוו םעד תמחמ ,טייטאב םיורג ןופ זיא טקאפ
 -אומעמ עשידיי־טשינ ךס א ךיוא ןוא ץרפ טביירש םע ןכלעוו ןגעוו ,"זיראפ ןיילק"
 עשידיי ןופ ןסולפפא ןוא ןעמארטשוצ עטנענאמרעפ עקיזאד יד ןופ תוכז ןיא .ןטסיר
 ,רעדניק ערעייז ןוא ,הער תוברתל םיתא ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט םאור ,ןטנארעוויל

 עשיריציפא יד טימ ןדנובעג ןוא טפינקעג ןעוועג ןענייז ,רעטכעט יד טפיוה רעד
 םע טנאמרעד ץרפ תעטקאראכ ןכעלטלעוו רעמ א ןעמוקאב שטשאמאז טאה ,ןזיירק

 .טייצ ןייז וצ תוכייש ןיא
 רעד ןיא הפוקת רעשימאניד־שירעטילימ רענעי רעביא קילברעביא רעצרוק א
 ־אד םעד טעוו טרפב גנוטסעפ א יוו ןוא ללכב טאטש א יוו שטשאמאז ןופ עטכישעג

 .ןעגנערבסיורא טלוב טנעמאמ ןקיז
 ¬יסור ייווצ טבעלעגכרוד שטשאמאז טאה ןליופ ןופ הקולה רעטשרע רעד ברע
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ןופ ןראוועג טריפעג זיא עטייווצ יד .1771 ןיא ןוא 1768 ןיא ,ןעגנורעגאלאב עש־
 ןיא) רעכיירטסע יד וצ עיצאלוטיפאק יד ןעמוקעג זיא רעטעפש .ןיילא ןוואראוווט
 םוטנטשריפ םעד ןוא ךיירטסע ןשי ווצ המחלימ יד םיוא טכערב 1809 ראי ןיא .(1772.
 ־וטש טיט ןעמונעג יז ןוא גנוטסעפ רעשטשאמאז יד טרעגאלאב טאה םאוו ,עשראוז
 שעד טימ .ןדיי טעוועבארעג טאה ןעמ .הפגמ א ןבארבעגסיוא זיא טאטש ןיא .םער,.

 .ןסאג עשידיי יד טכאמעג בורה ןעמ טאה זומ ןשיגעטארטס א ןופ דיירסיוא-.

 ןסיורג םעד ןופ ןוז רעד ,רעשטשאמאז א ,(1842 — 1768) ףיש רעב !ףלאוו באז ׳ר
 שטשאמאז ןיא ןפאשעג 1800 ןיא טאה סאוו ןירפלייה םש־לעב לאוי ׳ר ןב היעשי ןבדנ.
 ־ארט ענעי תעב ןשינעבעלרעביא ענייז טלייצרעד רפס א ןיא טאה ,לאטיפש ןשידיי א
 ןבאה (1809) ט״סקת תנש תועובש ברע .דיגג א דיי א ןעוועג זיא רע .ןטייצ עשיב
 יד ןבירטראפ ןעמ טאה לכ־םדוק .גנוטסעפ רעד םורא ןטכאלש יד ןביוהעגנא ךיז.
 אפוג תונורכזה לעב רעד .שיכיירטסעארפ ראפ ןטלאהעג תועמשמ ייז טאה ןעמ ,ןדיי■
 ךיז ןבאה םאוו רעשטשאמאז ערעדנא ךס א יוו ןוא רעקידעבעל א םיתא םיוק זיא"
 ןדיי ןבאה םיוק 14 .םייהא טרעקעגמוא טשינ רעמ ןיוש ךיז רע טאה טעוועטארעב
 זיא ,הפגמ רעד ןופ ןוא גנורעגאלאב רעכעלקערש רעקיזאד רעד ןופ טמעטאעגפא
 טרעדאפעג טאה המחלמ עקיזאד יד .1812 ןופ ״המהלמ עשיליופ״ יד ןכארבעגסיוא.
 ־עג טאה הליהק רעשטשאמאז יד .םעיצאטסעפינאמ עשיטילאפ ךיוא תונברק ץוח
 יד ןריאוטיטסער ןופ ןעגנורעדאפ יד טימ ךיז טריזיראדילאס יז זא ,ןריראלקעד טזומ..
 ¬למ רענעי ןופ גנוזאל רעשיטילאפ רעד ןעוועג זיא םאד) הכולמ עשיליופ עקילאמא.

 15 .(המח¬

 ־םור ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבאה ןעיימרא עשיליופ ןוא עשיזיוצגארפ יד, ןעוו
 ־גייא םייב עלאר עשיגעטארטס עקיטכיוו ראג א טליפשעג שטשאמאז טאה ,דגאל■
 טינ לאז גנוטסעפ יד זא ,לעפאב א ןבעגעג טאה ןאעלאפאנ .שראמקירוצ םעד ןטלאח.
 ,שטשאמאז טרעגאלאב ןסור יד ןבאה םישדח ןביז .ןליופ וצ אנוש ןשיסור םעד ןזאלוצ

 ןטס22 םעד ןעוועג זיא םאד .ןרילוטיפאק טזומעג גנוטסעפ יד טאה ;ןום־לכ־ז1ום רעבא.
 .1813 רעבמעצעד"

 ןלייצרעד ,םישדח ןביז יד ןיא טבעלעגרעביא ןבאה ןדיי רעשטשאמאז םארו
 ־ראפ קראטש ןעוועג זיא הליהק יד .םירוקמ עשירעטילימ עשיזיוצנארפ ןוא עשיליופל.
 טשרעקא יד טנערבראפ םימעט עשיגעטיארטס בילוצ לאמא ךאנ טאה ןעמ .טמערא..
 ןשירעטילימ א טכאמעג ןעמ טאה הווקמ רעד ןופ .ןסאג עשידיי עטיובעגפיוא קירוצ.:
 דאנ שטשאמאז ןיא ןעניווו ןזאל חוכמ ןדער קראטש ןביוהעגנא טאה ןעמ .לאטיפש

 16 .ןראוועג ןריובעג ןטראד ןענייז םאוו יד-

 ־אז ןופ םיבשות ןרעוו ןדיי ערעדנא ראג ןוא ,טקידנעראפ ךיז טאה המחלמ יד
 •רא עדייב טימ םיקסע טאהעג ןבאה םאוו ןטנארעוויל ןעוועג ןענייז םאד .שטשאמ■

 בלאה ןוא עמורפ בלאה ןעוועג ןענייז סאד .רעשיסור רעד ןוא רעשיליופ רעד ,ןעייס-
 ־הלכשה טימ .עטרעלקעגפיוא יוו םירקפומ רעמ ךעלטנגייא — ,ןדיי עטרעלקעגפיוא•
 ןעוועג םאד זיא בור־יפ־לע .טאהעג טשינ טקאטנאק ןטקעריד ןייק ייז ןבאה םינינע־
 ךיז ןבאה ייז ,"ליפעגמייה" ןא ,ןעלצראוו עשידיי עפיט ןא ,ףאלעגפיוא ןא ןעוועג
 ןמ• םיאצוי ייז ןשיווצ ןעוועג רעבא ןענייז םע .םינינע עשלהק ןיא טשימעג קיצניוו"
 ,םרעוט־ללכ ןוא םיליבשמ רוד םענעי ןופ לייט א םיורא זיא ייז ןופ עקאט ןוא ,ללכה.:

 .טנעקעג ךאנ טאה ץרפ םאוד-

 רעדנוזאב א ןיא טניווועג ןדיי רעשטשאמאז ןבאה ,ןליופ ןיא טעטש עלא ןיא יוו
 טקא םיקסלאפאלעיוו קנאד א 1862 ןיא טשרע ןראוועג טפאשעגפא זיא רע ,ריוועה.
 עכעלגעמראפ :ןניפ טביולרעד רעבא ןעמ טאה 1814 ןיא .עיצאפיצנאמע רעשידיי ןוב

 17 .טאטש רעד ןופ ןסאג עניימעגלא יד ןיא רעזייה ןפיוק וצ 'ןדיי־

 א טרעוו שטשאמאז ןוא ,ףליופ ךיירגיניק" םאד טעדנירגעג טרעוו 1815 ןיא
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 .,טרעסערגראפ טרעוו גנוטסעפ יד .טפאשדאוועיאוו רענילבול רעד ןופ טאטשזיירק
 רעד ןופ דוסי רעד טרעוו ןבעל עשירעטילימ םאד ןוא ,טקראטשראפ ןאזינראג רעד
 .א .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג רעייז ןופ וליפא ןדיי לייט א ראפ ןוא קימאנאקע רעשידיי
 עדמערפ ךס א ןיוש טרעה ןעמ .ןיירא טאטש ןיא קירוצ ןעמוק ןדיי ענעפאלטנא ךב
 עשיריציפא יד ןיא ."זיראפ ןיילק" תמאב טרעוו שטשאמאז .ןסאג יד ןיא תונושי
 ־ארד־עביל עטשרע יד פא ךיז ןליפש םע .ןדיי עטרעלקעגפיוא ךס א ןעמ טעז ןבולק
 טרעה ךיז ןדמש ןגעוו .םראמ ןופ ןיז עקיאורמוא יד ןוא רעטכעט עשידיי ןשיווצ םעמ
 .םאד .טקיטשרזיפ קראטש םע טאה ןעמ לייוו ראפרעד רשפא — ,טשינ לייוורעד ןעמ
 גירק םעד ייב טשינ ךאנ טלאה םע ןוא שיתבה־לעב־שידיי ץלא ךאנ זיא ןבעל עשידיי

 .טעטש ערעדנא ןיא ךראש יוזא ןיוש זיא םאוו ,תורוד ייווצ ןשיווצ
 ־פיוא" לאצ עטסערג יד יז טאה עשראוו ךאנ זא ,םש א טאהעג טאה שטשאמאז
 ךגעוו .םייהא ווירב ערעייז ןיא ןריציפא עשיליופ ןביירש שעד ןגעוו .ןדיי "עטרעלקעג
 דעד טעדניריעג עשראוד ןיא טרעוו 1825 ןיא .עשראוו ןיא ךיוא ןעמ טסייוו םע־י
 ךשיווצ .ןליופ ןיא ןבעל עשידיי סאד "ןרימראפער" וצ ליצ ןטימ "טעטימאק־ןדיי"
 ־ענ טאה םאוו ןאק לבייל רחוס רעשטשאמאז א ךיז טניפעג ןטנעדנאפסעראק ענייז
 ןעוועג זיא ןאק רעקיזאד רעד .ןוז א םענייז טנאמרעד ץרפ .טפעשעגנייוו א טאה

 18 .שיליופ ןטוג א ןבירשעג ןבאה םאוו ןדיי רעשטשאמאז עטשרע יד ןופ רשפא
 תושפנ 2,874 טלייצעג שטשאמאז ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד טאה 1827 ןיא
 -עגסיוא טלאמעד ןבאה ןדיי זא ה״ד ,5,414 ןופ גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד יבגל

 .גנורעקלעפאב רעד ןופ טנעצארפ 54 טכאמ
 ןוא םיליכשמ עגנוי ןעמוק עיצילאג ןופ .טסקאוו ןדיי עטרעלקעגפיוא לאצ יד
 -אז זיא םלייכשמ עשיצילאג יד טא ראפ .ןעמייה עשיתבה־לעב ןיא סרערעל ןרעוו

 ־אט עשיליכשמ עקיטרא .םייהא ךיכ טפיולטנא ןעמ ןוא ,רבדמ א ץלא ךאנ שטשאמ
 עשיליכשמ ןיא םרערעל טרעוו ןעמ .עיצילאג ןייק ןפיולטנא ןוא טנלע ךיז ןליפ ןטנעל
 ־עג ןיומ• ןבאה סאוו ןדיי רעשטשאמאז .גרעבמעל ןוא לאפאנראט ,דארב ןיא ןלוש
 ־עג ןוא טאווירפ ןאטעג םאד ןבאה גנודליב עכעלטלעוו רעדניק יד ןבעג ייב ןטלאה
 ךארפש־רוטלוק יד ץלא ךאנ רעבא זיא שטייד .םרערעל ראפ ןקאילאפ אקווד ןעמונ
 .רעגניטע המלש ר״ד םורא זיירק םעד ןופ ןעז וצ זיא סאד יוו ,עטרעלקעגפיוא יד ןופ
 תיליכשמ עבושה ייווצ ראנ םיוא ךיז ןענעצייצ שיליופ ןקידנרעק שממ ,ןטוג א טימ
 <1849 ןבראטשעג) רעפש המלש ןב בייל םנרפ רענישרעבעש רעד :טייצ רענעי ןופ
 םידידי עדייב ,(1862 ןבראטשעג) שטיוואנאמיינ עקשרעה ׳ר רעשטשאמאז רעד ןוא
 -עג קסעתמ ךס א ויז טאה םאוו ,ץישאטס וואלסינאטס טארקאיזיפ ןוא הלג םעד ןופ

 19 .דגאל ךיוא ןדיי ןצעזאב טימ ןעוו
 ךס א ןענופעג שטשאמאז ןיא דארג טאה דגאל ךיוא ךיז ןצעזאב ןופ עעדיא יד
 -:ערא ןיא ןעמונעג ,םיקסיאמאז יד קנאד א ,רעפש בייל טאה 1820 ןיא .םרעגנעהנא
 א טריפעג 1831 ראי ןזיב טאה אפוג רע .ןדיי טראד טצעזאב ןוא ןקראוולאפ יירד עד

 20 .ןדיי טימ ראנ טייקשיתבה־לעב־ךראד
 -עגנא שטיוואנאמיינ ךיוא טאה 1830 ןופ דנאטשפיוא־רעבמעוואנ םעד ברע
 ךיז טאה םע .דגאל ךיוא ןדיי רעשטשאמאז ןצעזאב ןטימ ןייז וצ קסעתמ ךיז ןביוה
 ׳ןעוועג הליהק רעשידיי רעד ראפ זיא םאוו עפארטסאטאק עיינ א טקורעגנא רעבא

 .1813 ןוא 1809 ןופ עקידרעירפ יד יוו ךעלקערש רעקיגייוו טשינ
 ךיוא טאה גנורעקלעפאב רעשטשאמאז רעד ןופ גנומיטש עשיטאירטאפ יד
 דראב טימ דיי א יצ טנרקחעג טשינ ךיז ןעמ טאה שטשאמאז ןיא .ןדיי ןעמונעגמורא
 ־ראוו ןיא ןעוועג זיא םאד יוו ,עידראווג רעשיטאטש רעד ןיא ןעניד געמ תואפ ןוא

 .קיליוויירפ ןעגנאגעג ןענייז ךס א ןוא ,ןעמונעג ייז טאה ןעמ .עש
 ןטילעג טאה טאטש יד .ערעווש א רעייז ןעוועג זיא גנורעגאלאב עשיסור יד
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 שטשאמאז סקנפ

 ־ימ םעד ןופ שארב .ןברו־ א טכאמעגנא טאה ערעלאכ ןופ עימעדיפע יד .רעגנוה
 — 1778) יקסלעבול פיליפ ר״ד ,בשות א דיי א ןענאטשעג זיא לאטיפש ןשירעטיל

 דניק ןוא דיילוש א ןעוועג זיא רע .תומחלמ עשינאעלאפאנ יד ןופ ןארעטעוו א ,(1879
 -יורג א ןיא טאה שזיטסערפ ןייז .טנעקעג טוג םיא ןבאה שטשאמאז ןיא טייק ןוא

 בילוצ ןגיטשעג ןענייז םאוו ןעגנומיטש עשיטימעסיטנא יד טשיוועגפא םאמ רעס
 ־םעפ רעד ןופ טנאדנעמאק רעד םארו םעד בילוצ ךיוא ןזא דנאטשפיוא ןופ תולפמ יד

 21 .יקסנישירק ןאי טסיקנארפ ךעד ןעוועג זיא גנוט

 ־רעטנוא ךיז טאה גנוטסעפ יד ןעוו .ןראוועג ברחנו בורח ןענייז ןסאג עשידיי יד
 .עשראוו ןייק קעווא ןדיי עכייר ראג יד ןענייז ,ןסור יד ןבעגעג

 עלאר יד ךיז טקידנע 1831 ןיא המחלמ רעשיליופ־שיסור רעד ןופ ףוס ןטימ
 טרא רעייז .םעיצאמראפ־רעטילימ עשיליופ ןופ עטבישעג רעד ןיא שטשאמאז ןופ
 ־קיל ןצנאג ןיא טרעוו גגוטסעפ יד ןעוו ,1866 ראי ןזיב יימרא עשיפור יד טמענראפ
 .טרעוו ןשיגעטארטס ןפאנק א טאה יז זא ,ןעזעגמורא ךיז טאה ןעמ לייוו ,טרידיוו

 — 1812 ןראי יד ןיא שטשאמאז ןיא טנידעג ןבאה םאוו ןטסיראומעמ עשירעטילימ

 ,עקיזאד יד ןופ טכיל ןיא .ןדיי ןגעוו ןעגנוקרעמאב טפא רעייז ךרוד ןפראוו 1831

 יפל טאהעג שטשאמאז טאה עשראוו ףאנ זא ,ןעמ טעז םיטרפ ,עקידבגא־ךרד בור׳ש
 ןריפ טנעקעג ןבאה םאוו ,ןעיורפ עשידיי טפיוה רעד ,ןדיי לאצ עקידנטיידאב,א ךרע
 ־עג טשינ ךאנ ייז טאה םאד .םכותב שיזיוצנארפ ,תונושל עכעלטע ןיא םעומש א
 ־אב רעשידיסחיטנא רעד ןופ םידיסח ןעוועג רעבא ןענייז ייז .םיליכשמ ראפ טכאמ
 ־ייוו רעבא ןענייז ןדיי עקיזאד יד 22 .טקראטשראפ טלאמעד ךיז טאה םאוו גנוגעוי
 עשיליכשמ יד ןדניבוצפיונוצ לגוסמ ןעוועג ןענייז ןוא ןדיי־שרדמ־תיב ןבילבעג רעט
 רעשטשאמאז יד ןענייז סורא יוזא .תועינמ עסיורג םוש ןא ןטנעמעלע עשידגנתמ ןוא
 דוסי ןפיוא ןענאטשעג ןוא םיליכשמ עקיסעמ ראג ןראוועג הלכשה ןופ םרעגנעהנא
 םיריוטקאד רעשטשאמאז לייט וליפא .טייקשידיי רעשידמול ןוא רעקידהרוסמ ןופ
 ץלא ךאנ ןענייז ,רעזייה עשיתבה־לעב ןופ רעדניק בור יפ לע ,רוד םעיינ םעד ןופ

 .ןרעטלע ערעייז ןופ םיכרד יד ןיא ןעגנאגעג

 רעכעלטלעוו א ןעוועג ךרע יפל זיא שטשאמאז ןיא טנעמעלע רעשירחוס רעד
 יד לסיב א ןעזעג םיקסע ערעייז בילוצ ןבאה םירהוס ךס א םאוו ןעניז םעד ןיא
 ,ןילרעב ,עקארק ,ןיוו ,עלסערב ,קיצנאד ,עשראוו טימ טלדנאהעג ןבאה ייז .טלע־ו
 עטצעל יד ךיוא ןוא רעכיב עשיליכשמ ןעגנערב ייז ןגעלפ !טראד ןופ .גרובמאה ןזא
 ןעמ טאה שרדמה־תיב ןיא ןוא ןעמייה יד ןיא .תומוקמ ערעדנא ןיא ןדיי ןגעוו םיינ
 ,ףשטייד" ןפורעג ייז ןעמ טאה טאטש ןיא .םינינע עשידיי ןגעוו ןעוועג חכוותמ ךיז

 יד .עמורפ ראג יד יוו ןדיילוש רעקינייוו טשינ ,טגאזעג יוו ,ןעוועג ןענייז ייז םגה
 רעד ןופ קעטאילביב עסיורג יד .וטפיוא ןא םרעייז ןעוועג זיא ם״ש הרבח עשיטאטש
 ־ראפ טאה יז זא ,טביירש ריע־ןב א ןוא רוד־ןב א רעכלעוו ןגעוו ,הרבח רעקיזאד
 ־יליופ רעד ןיא םידמול ןשיווצ םש א טאהעג טאה ,רעכיב עשיליכשמ ךיוא טגאמ
 םמיוברעדעצ רדנסכלא) םעלעריצ ךסוי ׳ר ןעוועג זיא םייחה חור ריא .ץניווארפ רעש
 דעוו תיב רעתמא ןא ןעוועג זיא זיוה ןייז ,1832 ןיא ןבראטשעג זיא רע ,(רעטאפ

 23 .םימכחל

 ןצעזאב ןופ ןויער רעטלא רעד ןראוועג טבעלעגפיוא זיא ןזיירק עקיזאד יד ןיא
 בילוצ םאוו טעברא יד ןעוועג ךישממ טאה שטיוואנאמיינ עקשרעה .דנאל ךיוא ןדיי
 םאוו 1846 ןופ תונקת יד .ןראוועג ןסירעגרעבזא יז זיא 1831 ןופ דנאטשפיוא םעד
 םיוטש םעיינ א ןבעגעג ןבאה טסניד־רעטילימ ןופ ןטסינאלאק־ןדיי טיירפאב ןבאה
 זאז ןופ טסרעוו ךניפ) וואנאדשז ןיא זיא ראי םענעי ןיא .טעברא רעד טימ ןייגוצנא
 ןיא ןענייז רעגניטע המלש ר״ד ץוח .ךראד שידיי א ןראוועג טעדנירגעג (שטשאמ
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 ,ןהכ שרעה ןוא ?,םוי יוו ,םיליכשמ עניוזא ןעוועג טבאקראפ טעברא רעקיזאד רער
 ןעגגודעגפא ןעמ טאה דגאל םאר .לעבאפ לדוי ןוא ץרעה השמ ,גרעבסלעגנע דת
 עשידיי 14 טצעזאב טראד ךיז ןבאה לכה־ךס .םיקסיאמאז יד ייב ראי קיסיירד ףיוא
 ־בעלסיב ךיז ןעגייז ןוא ןטלאהסיוא טנעקעג טשינ גנאל רעבא ןבאה ייז ,תוחפשמ
 עשימייה ייווצ יד ןופ םיריש עקידהצילמ יד ןפלאהעג טשינ ןבאה םע .ןפאלעצ זייוו
 םאד טכעלרעהראפ ןבאה םאוו ,רעפיש לווייפ ןוא דניורפרעדניק הדוהי ,םיררושמ
 (1846 ןוא 1759 ןופ) תונויסנ ענעגגולעג־טשיג ייווצ יד ןופ .ןבעלספראד עשילידיא
 ןאק טעבראדרע ראנ זא ,החנה עשיטעראעט ןייר יד ץוחא ןבילבעג טינראג זיא

 24 .עסאמסקלאפ עשידיי יד ״ןכאמ וויטקודארפ״

 .רעטנעצ רעשיליכשמ א שטשאמאז טרעוו 1881 ןופ דנאטשפיוא ןכאב דלאב
 ןוא וואפעזוי ,וואקילוק ,וואשאמאט ,וויושיבור ןופ םיליכשמ עטמאזנייאראפ יד
 .שטשאמאז ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ,ןילבול ןטשידיסחראפ קראטש םעד ןופ וליפא
 ־עגמורא זיא רע תעב ,1836 ןיא שטשאמאז טכוזאב טאה רעבאלטאג רעב םהרבא
 זיא םאוו ,ביבאה י ה ר פ רעדיל .וגולמאז ןייז ךיוא ןטנענאבא ןביילק ןראפ
 ןטנארעמונערפ רעשטשאמאז ןופ ןעמענ יד ןשיווצ .1837 ןיא וואפעזוי ןיא םיתא
 ןבירשעגנא וליפא טאה רע ,רעגניטע המלש ר״ד ןופ ןעמאנ רעד ךיוא ךיז טניפעג
 ןייז ןופ ןעזעג טאה רע םארו עקיצנייא םאד בגא ,שיאערבעה ךיוא המכסה־ריש א

 25 .ןבעל םייב טקורדעג ןעפ

 לאצ רעד טימ לעלאראפ שטשאמאז ןיא טסקאוו 1863 — 1832 ןראי יד ןיא
 ןדיי .עקידנענעייל־־שיליופ לאצ יד ךיוא רעכיב עשיאערבעה ףיוא ןטנארעטונערפ
 ןא ןופ קהבומ־ןמים רעד ץלא ך אנ זיא שטייד םגה ,ןעגגוטייצ עשיליופ ןענעייל
 םיגינע עשידיי ןגעוו רעטעלב עשיליופ יד ןיא ןיוש ןביירש ןדיי .ןדיי ןטרעלקעגפיוא
 עשידיי ראפ תבש תרימש יוו םעגארפ "עטאקילעד" עכלעזא וליפא ןריראב ןוא
 ץ-ק ןלארטסאג ?,יוא טמוק םאוו רעטאעט שיליופ .ןלוש עניימעגלא יד ןיא םידימלת
 ־אז טאה 1856 ןיא .רעכוזאב ןשידיי םעד ?,יוא אקווד ךס א ראג טיוב שטשאמאז
 רעד יבגל םגה .ןדיי־טשינ 1,531 ןוא ןדיי 2,475 ןופ גגורעקלעפאב א טאהעג שטשאמ
 רעבא ךיז יז טאה ,טרענעלקראפ קראטש ןדיי לאצ יד ךיז טאה 1827 ןופ גנולייצ

 .גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד טימ ךיילגראפ ןיא טלפאטראפ יוו טעמב

 ־אז טאה (1863 -־י 1861) ״טפאשרעדורב רעשידיי־שיליופ״ ןופ ןראי יד ןיא
 -עג טלאמעד ןענייז םאוו ןעלקיטרא עטסעב יד .עלאר עבושה א טליפשעג טשטאמ
 -■ 1861) א ק ג ע ש ז ט ו י לאנרושז םעד ראפ ץניווארפ רעד ןופ ןראוועג ןבירש
 ־ראמ ןעוועג ןענייז סרעטעבראטימ יד ןשיווצ .שטשאמאז ןופ ןעמוקעג ןענייז (1863
 יד ןבאה ןעלקיטרא ערעייז ןיא .ןאזלשיפ םירפא ןוא דלאגנראק ,גרעבטלא ,םילוג
 --;גארפ ךיוא ראנ ,םינינע עלאקאל זיולב טשיג טריראב םיליכשמ רעשטשאמאז
 -עייז ןיא .ןבעל ןשידיי ןיא ןעמראפער עניימעגלא ןוא קימאנאקע ,ךוניח ןשידיי ןופ
 ־וויטאוורעםנאק ןוא טייקיטכיזראפ ךפ א טליפעג ךיז טאה ןעגנוטערטסיורא ער

 .טייק

 ןוא ,ןטסירק עמערא תבוטל טלעג ןבילקעג 1861 ןיא ןבאה ןדיי רעשטשאמאז
 גגולמאז־טלעג עכעלנע ןא ןפורעגסיורא רעטעפש ראי א טאה עיצקא עקיזאד יד
 ןופ ןעגייז 1862 ראי ןיא ןטאר־זיירק ןוא ־טאטש ןופ ןלאוו יד ןיא .ןקאילאפ יד דצמ
 ¬וגראמ עשוהי ייז ןשיווצ ,ןדיי ריפ ןראוועג ןבילקעגסיוא טאיוואפ רעשטשאמאז
 -אב״טוג ץרפ טאה הפוקת ענעי .דייר א ןייז ךאג טעוו םע ןעמעוו ןגעוו 26 ׳םינ
 1863 ןיא זא ,טנכייצראפ קיטכיר בגא טאה רע .םיזמר ןיא בור יפ לע םגה ,ןבירש
 -עג ןבאה רימ" ."ןקאילאפ עפייה" השעמ טליפעג ךיז ןדיי רעשטשאמאז ןבאה

 ."הדירמ רעטייווצ רעד ןופ ןוהצנ ןראפ םיליהת טגאז
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 ראפ הסיפת א טכאמעג גנוטסעפ רעשטשאמאז רעד ןופ ןעמ טאה 1863 ןיא
 טכארבעגניירא ןעמ טאה םרעלדנעטשפיוא רעטרעדנוח .עטריטסערא עשיטילאפ
 ןראוועג ןפאשעג זיא םע .ןדיי ךס א ךיוא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .ןיירא טאטש ןיא
 טאה ןעמ סאוו ערעגניי יד טרפב ,עטריטסערא יד ןפלעה וצ טעטימאק רעשידיי א

 27 .ןטאדלאס ראפ ןבעגעגפא ךכית
 ־עג ןעמונעצ זיא גנוטסעפ רעשטשאמאז יד ןעוו ,ראי 14 ןעוועג טלא זיא ץרפ

 .(1866)ןראוז
 ןופ וליפא ,רעדניק עשידיי .עימאנאיזיפ ריא ןטיבענ קראטש טאה טאטש יד
 עיזאנמיג־ארפ רעשיסור רעד ןיא ןענרעל ךיז ןביוהעגנא ןבאה ,ןעמייה עשידיסח
 טימ טבעלעג טאה םיליכשמ רוד רעטלא רעד .1867 ןיא ןראוועג טנפעעג זיא םאוז
 ־פו0 עשיאערבעה ןופ ןכוזאב עקילעפוצ יד טימ ,ץנאלג ןקילאמא ןופ םייריש יד
 ־סדנאל רעשטשאמאז ענעי טימ ןדנובראפ ייז ןבאה םאוו ןעגניר עזיול יד טימ ,םיד
 ־ור ןופ טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןראוועג הלודגל הלוע םיתניב ןענייז םארו ,טייל

 .םוטנדיי ןשיב

 .שטשאמאז ןיא הלכשה רעד ןופ הפוקת־ילב יד ךיז טקידנע 1870 ראי ןטימ
 ןיוש רע טאה טאטש־ןריובעג ןייז טכוזאב 1869 ןיא טאה םיוברעדעצ רדנסכלא ןעוו.
 ,שטשאמאז ןיא "ענשטוקס" ןעוועג םיא זיא םע .הדירי ןופ דנאטשוצ א ןענופעג
 ליפ וצ" טאהעג טאה טאטש יד .רשבמ לוק ןופ ראטקאדער רעד טביירש
 ןאיאר רענילבול ןופ טעטש ערעדנא ןיא םאוו ,טסיירטעג ךיז טאה רע ."םידיסח.
 ץלא ךאנ זיא שטשאמאז ."עטסיוו עקיטסייג א" םתס זיא ןטראד .רעגרע ךאנ זיא

 י״עזאא" ןא
 ךיילגראפ ןיא לייוו ,ךליופ ץנאג ןיא יוו ןעניז רעמ אד ןעמ טאה גנודליב ראפ"
 ,׳־׳םידיסח עטעוועדליווראפ" קינייוו ןאראפ שטשאמאז ןיא זיא טעטש ערעדנא טימ
 ־ינייוו" ןעמיוברעדעצ טיול זיא דיסח רעשטשאמאז רעד .ןיוש ייז טעז ןעמ שטאכ
 ."תוסרוקיפא ראפ קרעוו ךעלטפאשנסיוו א טשינ טלאה" רע ,"טשטייגקראפ רעק.
 ןוא ,ייז טנעייל ןעמ ןוא שרדמה־תיב ןיא םירפס עשיליכשמ ץלא ךאנ טניפעג ןעמ-

 28 .ךכערבראפ״ א ךיוא יוו שדוק ןושל ךיוא אד טשינ טקוק רענייק

 ץיז טקורדעגפא טאה םיוברעדעצ יוו םעד ךאנ ראי ייווצ ןעוועג זיא םאד
 ךמ א רעביא טיג םארו גנולייצרעד עשיפארגאיבאטיוא ןא ,םירצמה ןיב
 ־אה ןעוועג ץלא ךאנ זיא רע 29 .שטשאמאז ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו םיטרפ עקיטכיוד
 ־פא רע טאה 1883 ןיא .טאטש־ןריובעג ןייז ןיא ךוזאב (ןטצעל) םענעי ןופ קידרעפ
 רעד ווו ,שטשאמאז ןופ ווירב א טאלבסקלאפ םעשידוי ןיא טקורדעג
 ־עג עגאל יד ךיז טאה ךוזאב םמיוברעדעצ טניז זא ,ךיז טגאלקאב טנעדנאפסעראק
 סאוו טאטש א ןעוועג שטשאמאז זיא — רע טביירש — לאמ א״ .ןטכעלש םוצ ןטיב
 ,םירחוס ענייפ ,םימכח עסיורג ,םידמול עטכע ,תואירב־ינאפ עטלא טאהעג טאה.
 אטינ ןיוש זיא םעד ןופ ."עטרעלקעגפיוא עטנכייצעגסיוא ןיא םיתב־ילעב עשיטייל׳
 ־פיוא זיא סע זא — רבחמ רעד ךיז טגאלקאב — ןגאז טשינ ן<גה ןעמ״ .רופש ןייק
 ־יסח" לייוו ,טינ םאד ."רינאמ ןקיטנייה ־יוא עטרעלקעגפיוא רוד ר;יינ א ןעמוקעב
 ־אטסירא" יד ןופ רענייק ןוא ,"העד עקראטש א ןוא ייטראפ עסיורג א ןבאה םיד
 ־קאדער םעד ריע־ןב םעד ןופ גנוטייצ יד ןוא ,ןענעייל טינ שידיי ןייק דיוו "ןטארק

 .שטשאמאז ןיא םרענעייל ןייק טינ טעמכ טאה ראמ

 לכ־םדוק .םרעפטנע ייווצ רבחמ רעד טיג םעד ךיוא ?קידלוש םעד ןיא זיא רעוו
 30 .גנוטסעפ יד ,תינשהו ,שטשאמאז ןיא ןבעל םאד טכאמענ בורח ןאבגזייא יד טאה.
 ןיא תוטש ןפאכניירא טנעקעג טשינ ךיז טאה ןענאטשעג זיא גנוטסעפ יד ןמז לכ"
 יד ןופ טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג יד ."טלעוו יד רקפה זיא טנייה .ןיירא טאטש־
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 טינ ןבאה םידגנתמ יד ןיא םידיסח יד .ןראוועג טכאוושעגפא קראטש זיא םיליכשמ
 ןיז ערעייז ןקיש ןביוהעגנא בל־ירבש ןא ןבאה םידדצ עדייב .ךיז ןשיווצ טפמעקעג

 .עיזאנמיגארפ רעד ןיא

 -עג טאה ןעמ .ןעמוקעגראפ טשינ יוו טעמכ ןלאוו ןייק ןענייז הליהק רעד ןיא
 טשינ ךיז טאה רענייק לייוו ,ןלאו" ןריפכרוד ןפלעה לאז יז ,ייצילאפ יד ןטעב טזומ
 ־ארטנאק ןלאוו עכלעזא ןעמוקעגראפ ןענייז 1871) ןיא .בר ןטימ ןסיירנייא טלאוועג
 •באה ,ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז םיריבג עטרעלקעגפיוא יד .ייצילאפ רעד ןופ טריל
 ןיא .ןינמ ןטאווירפ א ןפאשעג ךיז ןוא שרדמה־תיב ןיא ןענעוואד וצ טרעהעגפיוא
 ,עטרעלקענפיוא ראפ ןטלאהעג ךיז ןבאה םאוו םיריבג עיינ ןיירא ןענייז הליהק רעד
 ץיק טאהעג טשינ עיטארקאטסירא רעשילינשמ רעטלא רעד טימ ןבאה ייז םגה
 ץיק רעבא ,הליהק רעד ןיא רדס רעמ ןייז לאז םע טלאוועג ןבאה ייז .תוכייש םוש
 31 .ןפאש וצ ןעוועג ןסיוא טשינ ייז ןענייז םעיצוטיטסניא עטרימראפער רעדא עיינ
 טעדנירגעג ענייז דניירפ עשיאעדיא עכעלטע טימ ;ירפ טאה ראי ןבלעז םעד ןיא
 -איציניא יד ןוא ,טריטסעטארפ באה םידמלמ יד .רעדניק ראפ לוש עראטנעמעלע ןא

 ־ארפ רעד ןיא עיגילער רעשידיי ןופ רערעל םעד ,קאדאכ ןועמש טימ ןעמאזוצ ,ןראט
 םידימלת עשידיי עטשרע יד 32 .קסע םעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבאה ,עיזאנמיג
 .ןעוועג םרוג טשינ הלכשה רעד ןגעק ןסעצסקע ןייק ןבאה עיזאנמיגארפ רעד ןיא
 האלמ ריע" רעד ןיא ןטקילפנאק עפיט ןופ רופש ןייק ןעוועג טשינ ללכב זיא םע

 ."םירפוסו םימבה
 ןימ אזא ןבעגעג ,רערעדעל טרעבלא ,ליבשמ רעשטשאמאז א טאה 1896 ןיא

 :וראי ענעי ןופ לכה־ךס

 ־יטסייג ןוא סערגארפ ךייש םאוו ןאנביוא םעד קפס ןא טמעגראפ שטשאמאז
 ליפ וצ ןייג טינ לעוו ךיא .ץניווארפ (רעשיליופ) רעד ףיוא ןדיי ייב גנולקיווטנא רעק
 ןענייז סאוו םרענעק עסיורג ןוא םידמול יד ןענאמרעד טינ לעוו ןוא לאמא םעד ןיא
 ךופ ךשמ'ןיא .ראי 25 עטצעל יד ןעמענ ראנ לעוו דיא •טאטש ןיא ןראוועג ןריובעג
 ןשינאגראשז ןטנכייצעגסיוא םעד ץוח טאהעג שטשאמאז טאה ןראי עקיזאד יד
 ■טנכייצעגסיוא ריז ןבאה טאוו ןדיי עטעדליבעג ךס א ךיוא ׳ץרפ רעה םעד ,רעביירש
 ־דא ,ןגאלאנכעט .סרעקינכעט ,ןרינעשזניא ,םיריוטקאד יוו ,ןכאפ ענעדיישראפ ןיא
 ־בוא ןופ רעטכעט וליפא ריא ןשיווצ ,טנגוי עטנעגילעטניא ןא ללכב ןוא ןטאקאוו
 ■עגיה יד טקידנעראפ ןעגנונעכייצסיוא טימ ןבאה סאוו םידיסה ןוא םידגנתמ ערעזד

 33 .סעלאקש

 זיא ,ץנעדנאפסעראק רעד ןופ רבחמ רעד ךיז טגאלקאב ,1896 ןיא ה״ד ,טציא
 טאה הליהק יד .טייקשימאניד־רוטלוק רעקילאמא רעד ןופ רופש ןייק רעמ אטיג

 .וויטאיציניא טלעפ םע ;טינ ־לעפ ןדנאפ ןייק םגה ,לוש ענעגייא ןייק טינ וליפא
 תכירא ןייק טאה םאוו 1879 ןופ לוש םעצרפ טימ עטכישעג יד פא טשירפ רערעדעל
 -עג ,ךעלדיימ ראפ לדש עקיסאלקייווצ עטאווירפ יד טנאמרעד רע .טאהעג טשינ םימי
 ־אז עטרעלקעגפיוא יי■ וצ טרילעפא רע .ראג סאד ןוא — ,גרעבטלא יורפ ןופ טריפ
 רעכלעוו טימ ,עיב־ידארט־רוטלוק רעטלא רעד ןופ ןעמאנ ןיא עקאט ,ןדיי רעשטשאמ
 עראטנעמעלע ;א הליהק רעד ייב ןענעפע ןעז לאז ןעמ זא ,טמשעג טאה שטשאמאז
 > " .תובאלמ־ילעב ראפ ןסאלק טימ לוש

 ךיירב םעד ןיא טכארבעגסיורא טרעוו םאוו טרפ רעטנאסערעטניא רעטייווצ א
 ןענעוואד ,ןדיי "עשטייד" ךס א ןאראפ שטשאמאז ןיא ןיוש ןענייז סע םגה זא ,זיא
 ־ויזסיוא טינ וליפא ךיז ןעימאב ןוא םינינמ ןוא ןלוש עניימעגלא יד ןיא ץלא ךאנ יי־
 רצ סע טביירש רבחמ רעד .קאמשעג םענעגייא רעייז טיול עגאגאניס עניילק א ןעיוב
 ,ןזיוואב ראנ סע טאה ןתמא יעד ןיא םגה ,עיגרענע רעכעלטפאשלעזעג ןופ ןלעפ םעד
 ,הלכשה יד" :ןבירשעג תונורבז ענייז ןיא טאה רע תעב טכערעג ןעדועג זיא ןירפ זא
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 .ךנארט טשינ ןבראפ עשיראטאלימיסא ןייק זדנוא ייב טעור ,ןזייוואב ךיז טעוו יז זא
 .הלכשה רעשטשאמאז רעד ןופ טייקיטראנגייא יד טקעטשעג עקאט טאה םעד ןיא

 :שטשאמאז ןגעדד ןבירשעג לאמ א טאה וואלאקאפ םוחנ

 ערעזדנוא ןופ ןליופ םעד ןגעוו רעמ ןביירש וצ ןייז הכוז לאמ א לעוו ךיא ןעוו
 ןוא ׳םאטש־סוחי ריא טימ ,עטכאילש רעטלא רעד ןופ ןליופ םעד ,ךעלטעטש עניילק
 זיא סאוו ,ןכאמ ראלק ןענעק רשפא ךיא לעוו ,םיליכשמ ןוא םינבר ערעזדנוא ןופ

 34 .שטשאמאז א ןופ םעט רעכעלטנגייא רעד

 א ■ןופ רעפסאמטא רעשילידיא רעד ןיא טקעטשעג טאה םעט רעקיזאד רעד
 ןטקאטנאק יד ווו ןוא ןצעזאב ךיז טזאלעג טשינ םייבר עשידיסח טאה ןעמ ווו ,טאטש
 ־עג ןבאה ,טפא רעייז בגא טנאמרעד םיוברעדעצ םאוו ,לעטנעילק רעשידיי־טינ א טימ
 ענעי ןופ .רוטלוקדנאל ןוא רוטלוק רעשידיי רעדילאס ןופ עיצאניבמאק רעד וצ טריפ
 ינעל ןוא טעטש טמערוטשעגפיוא יוזא םתעשב ןבאה םאוו ,ןטקילפנאק עשיאעדיא
 ־לוש א ןבילבעג זיא רעטרעלקעגפיוא רעד .טסווועג טשיג שטשאמאז טאה ,רעד
 טבעלעג ןעמ טאה ,טאהעג טשינ לגרה תסירד ןיי־ טייצ עגנאל א טאה תודיסח ,דיי
 יד יא טרינאפמיא טאה םאוו ,טימעג־רוטלוק ןקיטראנגייא םעד ןופ תומא ׳ד יד ןיא

 .טריזירעטקאראכ טוג יוזא טאה וואלאקאס סאוו ןוא ,םיליכשמ יד יא ,םידמול

 םדענעייל יד ןוא סרעביירש יד .2

 טאטש יד ןעוו טייצ רעד ןיא ךיז ןזייוואב שטשאמאז ןיא םיליבשמ עטשרע יד
 ־אג ןופ עקאט ,ענעראפעגנא ןעוועג ןענייז ייז ןופ לייט א .ךיירטסע וצ טרעהעג טאה
 ־טפאשנדייל םעד ןופ ןעורוצפא ךיז ידכ רעהא ןעמוקעג ןענייז ערעדנא .אפוג עיציל
 -טעטש ןו.א טעטש עשיצילאג־חרזמ ןיא ןעגנאגעגנא טלאמעד זיא םאוו ?,מאק ןבעל
 ¬עט ייווצ בילוצ ןגיוצעג ייז טאה שטשאמאז ןייק .םיריסה ןוא םיליכשמ ןשיווצ ךעל
 ,םידיסח 'קינייוו ןוא סרעקיטאפמיס־הלכשה ךס א ןעוועג ןטראד ןענייז סנטשרע :םימ
 ־ני!ר יד ראפ םרערעל עטאווירפ ןטלאה עיזאושזרוב עשידיי יד טגעלפ ,םנטייווצ ןוא
 .הסנרפ טימ ךיז ןרעכיזראפ וצ טייהנגעלעג א ןעוועג טראד זיא םורא יוזא ןוא רעד
 טאהעג הנותח ,ןבילבראפ ןיוש אד ןענייז םיליכשמ ענעראפעגנא קילעפוצ יד ןופ לייט
 ןיא לזמ ןכוז ןביוהעגנא ייז ןבאה ,גנע ןראוועג זיא סע ןעוו ,רעטעפש טשרע ןוא

 .םייהא קירוצ קעווא ןענייז רעדא דנאלסור ןסיורג םעד

 חסוי ׳ר .טאטש רעשיליכשמ א ןופ םש א טאהעג שטשאמאז טאה עיצילאג ןיא
 טאה םאוו רעכאמ־רעגייז רעד ,(1832 — 1772 ךרע ןא) םיוברעדעצ רעדא םעלעריצ
 םעלעריצ" ןפורעג טאה ןעמ םאוו זיוה א טריפעג טאה ,םירבהמ עשיליכשמ ןפלאהענ
 ־יטלעווטנייה רעקינייוו־רעמ החפשמ א ןופ טמאטשעג טאה רע ."הבישי עשיליכשמ
 ןריובעג .הלכשה רעשטייד רעד ?,יוא "טפאכעג" ןעוועג ןיוש ןענייז םאוו ,םידמול עק
 .ןילבול ןופ טייוו טשינ ,וועשעקראמ לטעטש םעד ןיא םעלעריצ ?!םוי זיא ןראוועג
 ןעוועג זיא רע .שטשאמאז ןיא טצעזאב ךיז טאה יולה שובא םהרבא ׳ר רעטאפ ןייז
 זיא רע .םינטייפ עטלא יד ןופ טסוג ןיא םיריש ןבירשעג ךיוא טאה ןוא ןדמל א דיי א
 ןתנ ׳ר ןופ רעטכאט יד ןעוועג זיא עמאמ םפסוי .ראי 46 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג
 ןעוועג רע זיא 1780 ןיא .םירפס ןופ רבהמ א ,(1786 — 1750) ןהכה רדנסכלא ןב
 דכול רעקיזאד רעד ןופ .ןענאסלעדנעמ השמ טימ טנעקאב ךיז טאה רע ווו ,ןילרעב ןיא
 ,(1893 — 1816) םיוברעדעצ רדנסכלא טמאטשעג טאה החפשמ רעטרעלקעגפיוא־שיד
 ,ר ש ב מ ל ו ק םעד ןופ ןוא ץילמה ןופ ראטקאדער רעקידרעטעפש רעד

 .רוד ןטייווצ ןופ םיליבשמ רעשטשאמאז יד ןופ ץלאטש רעד ןראוועג זיא םארו
 ־גנודליב א" ןעוועג זרא בוטש םנטאט ןייז זא ,טלייצרעד םיוברעדעצ רדנסכלא
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 םידמול עמורפ :ןדיי יילרעלכ ןפערט ןעמ טגעלפ ןטראד ."שטשאמאז ןיא טלאטשגא
 .עטרעלקעגפיוא ,עמורפ רעקינייוו ןוא

 ־רעווינוא ןא ןעוועג זיוה עכעלרעטאפ םאד זיא — רע טביירש — זדנוא ראפ״
 תודע תיבג רימ ןבאה ,םאמ יד טפאבעגרעביא טשיג טאה ןוז רעד זא 35 .״טעטיס
 ףסוי ןעוו זא ,טלייצרעד ייז ןופ רענייא ,ריע־ינב םמיוברעדעצ ,םיליכשמ ערעדנא ןופ
 רעד ןופ קעווא זי.א םע זא ,טליפעג ןעמ טאה (1832 ןיא) ןבראטשעג זיא םיוברעדעצ
 טימ טאה אפוג טאטש יד .תובישה ןבעגעגוצ טאטש רעד טאה םאוו רעגייא טלעוו
 דימלת א ,עיצאזיליוויצ רענרעדאמ רעד ןופ רעבעלפיוא םעד" ןראלראפ טיוט ןייז
 ־ידניא ןוא תועיבצ" ןבאה עקאט םעד בילוצ זא ןוא /׳לוש רעשיגאסלעדנעמ רעד ןופ
 ,טייז ןייא ןופ תודיסח זא ,רע טאה טניימעג .פאק םעד ןביוהעגפיוא קירוצ "ץגערעפ
 ־עצ רדנסכלא יוו .טאטש יד טשרעהאב ןבאה — רעטייווצ רעד ןופ הדירי עקיטסיינ
 ןעז לעוו ךיא ביוא" :טיוט ןראפ טגאזעג ןבאה רעטאפ ןייז לאז ,טלייצרעד םיוברעד
 ייזא טשינ טאה רענייק זא ,ןגאז םיא ךיא דעוו ,ארזע ןבא םעד טלעוו רענעי ךיוא

 36 .״ךיא יוו טראוו ןדעי ןיא (םיזמר) עקניוו ענייז ןעגאטשראפ

 ־עינוי עשיליכשמ ךס א טעוועדאהעגסיוא ךיז ןבאה זיוה םמיוברעדעצ ךסוי ןיא
 .םיובנעכייא בקעי ןוא ךאלב רעדירב יד ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .טייל

 קחצי ןב באז המלש ,ןאמרעגנוי א טצעזאב שטשאמאז ןיא ךיז טאה 1802 ךרע ןא
 ־ערבעה א ןעוועג זיא רע .וואקילוק לטעטש ןשיצילאג ןופ טמאטשעג טאה רע .ךאלב
 1804 .עבטה תמכח ןגעוו שיאערבעה ךיוא ןבירשעג ךיוא טאה ןוא רערעל רעשיא
 רעד יוו טנאקיאב רעטעפש ,(1845 — 1784) ךאלב ןושמש רעדורב ןייז פארא טמוק
 יליבש ג״א עיפארגאעג רעביא קרערד ןקידנעביירד ןרעלופאפ םעד ןופ רבחמ
 ןבעג ןופ ןגיוצעג רע טאה הנויה .טאהעג הגותה רע טאה שטשאמאז ןיא .ם ל ו ע
 ־געצ־הלכשה עשיצילאג יד ןיא ןבעל ןקידכערוטש םעד יבגל .םעיצקעל עשיאערבעה
 -עג טשינ אד ךאלב ןושמש טאה .ליטש ןוא קיאור ןעוועג שטשאמאז ןיא זיא םרעט
 .קירוצ ןעמוקעג רע זיא רעטעפש .גרעבמעל ןייק קירוצ קעווא זיא ןוא ןציזנייא טנעק
 ןשיאעדיא ןקיטלאמעד ןייז וצ ווירב א ןיא .שטשאמאז ןיא ןעוועג ךאנ רע זיא 1821
 ־וא םי.א זיא׳ס זא ,טגאלקאב ךיז רע טאה (1881 ןבראטשעג) קיב לאומש בקעי רבה
 ־אז ןופ קעווא רע זיא .םירבה ענייז ןופ ןסירעגפא זיא רע זא ,שטשאמאז ןיא קיטעמ
 יד ןוא הלכשה ןופ רעפסאמטא עשיביירטסע יד טלעפעג טאה םיא .ןיוו ןייק שטשאמ
 ץיק הלכשה רעד ראפ ןעוועג טשינ זיא ןליופ ןיא .םיליבשמ וצ םעיטאפמיס עשיכולמ
 ־יופ יד דצמ םערעטניא רעד ןעוועג זיא רעקיצניוו ךאנ ,הביבס רעד ןיא סנאנאזער

 37 .ןזיירק עשיל

 רע .םיובגעכייא בקעי טרעהעג ךיוא טאה סכאלב יד םאוו זיירק ןקיבלעז םעד וצ
 .1796 ראי ןיא ,לאפאניטסירק ,לטעטש שיצילאג ןיילק א ןיא ןראוועג ןריובעג זיא
 ךיז טאה רעבלעג השמ רעטאפ ןייז .רעבלעג ןעוועג זיא ןעמאנ־עילימאפ רעתמא ןייז
 טייוו טשיג דגאל קיטש א עדנערא ןיא ןעמוגעג ןוא שטשאמאז ןיא טצעזאב 1815 ןיא
 ־ראפ וצ םיריש ןבירשעג םיובגעכייא בקעי טאה שטשאמאז ןיא 38 .וויושיבור ןופ
 טגאמראפ טאה רע .ןראוועג טשינ רע זיא טעאפ ןייק רעבא ,ןטייהגגעלעג עגעדייש
 ־בעיה ךיוא טצעזעגרעביא 1819 ןיא טאה ןוא קיטאמעטאמ ןיא תועידי עדילאפ ראג
 לדיימ רעשטשאמאז א טימ טאהעג הגותה טאה רע .עירטעמאעג םדילקיוא שיאער
 ןתנ דיגנ ןשיליבשמ םעד ןופ ןיז ךניפ יד ןופ רערעל ןעוועג• טייצ עגנאל א זיא רע ןוא
 ־עג רע זיא (1850) רעטעפש .שטשאמאז ןופ קעווא רע זיא 1830 ןיא .דניורפרעדניק

 39 .רימאטישז ןיא לוש־רעניבאר רעד ןופ ראטקעפסניא ןראו•

 ־עגסיורא טאה שטשאמאז םאוו טעאפ רעשיאערבעה רעקיגאוו רעטשרע רעד
 יד טגאמרעד ץרפ .(1837 — 1797) דניורפרעדניק ןתנ ןב בייל הירא ןעוועג זיא ןבעג
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 טוג טנעקעג טאה. םארו ,ליכשמ א ,רוחב א םענייא טפיוה רעד ,החפשמ עקיזאד
 .רודיס ןשטייד א ןופ טנוואדעג ןוא לאניגירא ןיא ןענאסלעדנעמ טנעיילעג ,שטיי־
 ןייז ךיוא זייוולייט ןוא ,דניורפרעדניק ןאמרעה ,רעדורב םררושמ םעד ןעוועג זיא םאד
 ־רעדניק בייל הירא .קרעוו עשירעטכיד עטשרע ענייז ןבעגסיורא םייב טאנעצעמ
 רעטמיראב רעד ןיא רערעל ןראוועג ןוא לאפאנראט ןייק קעווא 1814 זיא דניורפ
 ןיא תועידי עקיגאוו טימ ןאמרעגנוי רעטעדליבעג א רעייז ןעוועג זיא רע .לוש-לרעפ
 ןריולראפ ןרעיודאב םוצ זיא קרעוו שיגאלאליפ א םנייז .תונושל עיינ ןוא עטלא ךס א
 ־נאגעגסיורא זיא םאוו םיריש דנאב א טקידנעראפ רע טאה 1833 ראי ןיא .ןעגנאגעג

 40 .ם י נ ו ש םיריש נ״א רעטעפש ראי א טימ ן ע כ

 ־טיהעגפא־טשינ יד) םימעט עשיטסילאמראפ ןייר בילוצ טאה רעבאלטאג תעב
 ךס א ןיפ טאה ,רעדיל עקיזאד יד טנאה רעד טימ טכאמעגקעווא (לקשימ ןופ טייק
 ודמע רשא םיררושמה דחא" ןעוועג זיא דניורפרעדניק זא ,ןבירשעג רעטעפש ןראי

 41 .״רבעה רודב לארשיב

 ,טעאפ רעליטש א ןעוועג זיא דניורפרעדניק .םאמ יד טפאכעגרעביא ןבאה עדייב
 םירפכב ררושמה נ״א לקיצ רעד ראנ ,םישודיח עשיטעאפ עסיורג ןא
 ־קריוו רעשידיי רעד וצ עיצקאער עשיטעאפ א פא טלגיפש רע ,טנאסערעטניא זיא
 דניורפרעדניק בייל תירא זיא תועדה לכל .םעינאלאק רעשטשאמאז יד ןיא טייקכעל
 ־אז םאוו שיאערבעה ןיא טנעלאט רעשיטעאפ רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד ןעווענ

 .ץרפ שובייל קחצי ןזיוואב ךיז טאה םע רעדייא ןבעגעגסיורא טאה שטשאמ

 רעשיאערבעה רעוויטקודארפ רעד ןרעוו טכארטאב ה/ואד רעשטשאמאז א יוו
 טאה ,וועשטשאל ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רע .(1871 — 1890) רעפיש לווייפ רבהמ
 טימ ןדיי ןפלאהעג טאה רע .שטשאמאז ןיא טכארבראפ ןבעל ןייז ןופ לייט א רעבא
 םרעגניטע המלש ןעוועג זיא רעפיש .דנאל ז!י וא ןצעזאב וצ ךיז םיריש ...ןוא םישעמ
 ־אדשז ןיא עינאלאק רעד ןופ "תוחוכ עשירארעטיל" יד ןעוועג ןענייז עדייב .דידי א
 ראפ לוש עטאווירפ א טנפעעג טאה רע ווו ,עשראוו ןייק ןעמוקעג רע זיא 1835 .וואנ
 ןעוועג ברקמ םיא טאה ,ןליופ ןופ "קינטסעימאנ" רעד ,שטיוועקסאפ .רעדניק עשידיי
 "עכעלצינ" ראפ ןעוועג טמיטשאב זיא םאוו דנאפ א ןופ ןציטש םיא ןסייהעג ןוא
 םשל עטמ ,ייז ןופ םנייא ,רעכיב ךניפ ןבעגעגסיורא טאה רעפיש .םרעביירש
 ןיא גנוביירשאב א זיא םאד .טאמילק רעשטשאמאז ןיא טקעטש ,(1843 ,עשראוס
 רעטקעריד א — ,םעינאלאק עשידיי ןיא ןבעל ןשילידיא םעד ןופ עזארפ רעשיטעאפ
 42.םרעטעברא־דרע רעשטשאמאז יד טימ טקאטנאק םרבחמ םעד ןופ טקודארפ
 רעטרעדנוה יד ןופ .םיליכשמ רעשטשאמאז ןופ גנילביל רעד ןעוועג זיא רעפיש לווייפ
 רעטסערג רעד טמאטש ,קרעוו ענייז ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו םאוו ,ןטנארעמונערפ
 .רבחמ א ךרעייז" טימ טריצלאטש קראטש באה םאוו ןדיי רעשטשאמאז ןופ לייט

 ־פייר בקעי לארשיב רקוח םעד ןופ תובישח יד שטשאמאז ןיא ןעוועג זיא םיורג
 ־עש ןקידתונכש םעד ןיא טבעלעגפא ןבעל ץנאג ןייז טאה רע .(1894 — 1818) ןאמ
 א ןעוועג זיא ןאמיימ ךמוי רעווש ןייז .םיאנת עלעירעטאמ עכעלרעדיוש ןיא ןישרעב
 ןטנארעמונערפ יד ןשיווצ טפא רעייז טרירוגיפ ןעמאנ םנאמפייר .ליכשמ רעטנאקאב
 ןשידיי ןופ דלעפ ןפיוא וויטקא ןייז טלאוועג טאה רע .הפוקת רענעי ןופ םירפס ןופ
 ךרד טימ טנאמרעד ץרפ ןעמעוו ,לארשיב רקוח ןוא "סרוקיפא" רעקיזאד רעד .ךוניח
 טלאוועג םיא ןבאה ייז ,םידיסח דצמ תורצ עסיורג ןייטשוצסיוא טאהעג טאה ,ץרא
 טאה ןראי עגנוי ראג ענייז ןיא םאוו ,ראפרעד ןעוועג זיא םאד .םרה ןיא ןפראווניירא
 ןוא (1833 ןיא) ןילבול ןיא ןלוש עראטנעמעלע עשידיי ןדנירג םאד ןעוועג םרוג רע
 טריפעג טאה טפאשרענגעק עשידיסח עקראטש יד .(1862 ןיא) םעלעכ ןיא רעטעפש

 .ןרעוו טכאמראפ ןלאז ןלוש עקיזאד יד זא .וצרעד
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 ־ראד יד .ןטלאהעג קראטש ןענאמפייר ןופ שטשאמאז ןיא ןעט טאה ,טגאזעג יוו
 טלאזעג טאה סא" ,ךוניח ןשידיי וצ גנאגוצ ןיד ןראוועג ןלעפעג זיא םיליכשמ עקיט
 ־עג טאה ןאמפייר .תוינוצה תומכח ןוא הרות ירבד ןשיווצ טכידועגכיילג א ןפאש
 ־ראמ עשוהי ןופ ךליה רעד קנאד א ,1862 ןיא ןוא ,הבישי רענרעדאמ א ןופ טמולח
 ,עיצוטיטסניא ןימ אזא ןפאש וצ ןעגנולעג םיא זיא ,בורק ןטנעאנ א סעצרפ ,םילוג
 ־יכשמ יד ןיא רבד םש א ןראוועג זיא יז רעבא ,ראי ןייא לבה־ךס טריטכיזקע טאה יז

 .דנאל ןופ ןזיירק עשיל

 י־ז ראפ טאה ןאמפייר ןוא טיילעגנוי ןביילקפיונוצ ךיז ןגעלפ טנווא תבש ןדעי
 טאה רע .םינינע עכעלטפאשנסיוו ןגעוו םעיצקעל עטיירגעגוצ טוג עירעכ א ןטלאהעג
 לארשי תמכה וצ ךייש ןענייז סאוו םינינע עלא ןגעוו םעיציניפעד עטוג ןבעבעג יי•
 ־ירק קראטש טאה רע .דלעפ םעד ךיוא ןעגנוביירגרעד עטסיינ יד טימ טנעקאב ייז ןוא
 ןשידיי םוצ גנואיצאב רעוויטאגענ ריא ראפ לוש־רעניבאר רעוועשראוו יד טריקיט
 ןטלאחעג טשינ טאה לוש־רעניבאר יד םא ;ו טרעטיבראפ קראטש ןעוועג זיא רע ,רבע
 ןופ רערעל ם עד יוו םיא ןטעבראפ וצ טגאזעגוצ 1854 ןיא ךאנ םיא טאה יז .טראוו
 זיא לוש־רעניבאר רעד םורא ןופ סרערעלקפיוא רעוועשראוו יד ראפ רעבא .דומלת
 ־עג א ןעוזעג רע זיא םידיסה ןופ ן :יוא יד ןיא תעב ,םורפ וצ ןעוועג םינפ א ןאמפייר
 א ךס א טגאמראפ םוטנדיי עשיליופ סאד זא ,ןטלאהענ טאה רע .סרוקיפא רעכעלרעפ
 ןעמ .עפארייא־ברעמ ןיא ןדיי יוו לאיצנעטאפ ןשידיי־לעוטקעלעטניא ןרעקראטש
 ןענרעל ןפוא ןשיקנערפטלא ןשיטאאכ םעד ןשיווצ געוולמימ א ןעניפעג ראנ ךרא"
 ־רעד רע טאה — לוש־רעניבאר א ןופ עבאנפיוא יד .קידאטעמ רענרעדאמ רעד ןוא
 ־ערגראפ וצ טשינ זיא — םידימלת רעשטשאמאז יד ראפ סעיצקעל ענייז ןיא טרעלק
 ,רעזייה־רחכמ ןופ ןראטערקעס ןוא כרעטלאהכוב רעדא םרערעל םתס לאצ יד ןרעס
 ¬ומ תחתו ,םינבא ואצי םינבר תהת" .ץנעגילעטניא עשידמול א ןעכנערבוצפיוא ראנ
 ¬לת ענייז טימ טהנעטעגנייא ןפוא ןקידוועליפש א .ךיוא רע טאה — ,״םירומח םיר

 43 .םידימ

 קנאד א .זיירק רעדילאכ א ןפאשעג שטשאמאז ןיא ךיז טאה ןענאמפייר םורא
 םאוו טקאפ םצע רעד .קעטאילביב עטונ א טאהעג פ "ש הרבח עקיטראד יד טאה םיא
 זיא שטשאמאז ןיא זא ,טגאזעג תודע טאה סרוק ןטסנרע אזא ןבעג טנעקענ טאה רע

 .טנגוי עשיליכשמ־שידמול א ןעוועג

 טאה .דניירפ ןוא טאנעצעמ סנאמפייר ,םילוגראמ עשוהי ןבראטשעג זיא 1877 ןיא
 ־יה" א ןיא טניווועג ,טייקמערא רעכעלקערש ןיא טבארבראפ ןראי עטלא ענייז רע
 טאה ןעמ םאוו ,תובדנ ןופ טבעלעג ןוא ,ווירב א ןיא ךיז טגאלקאב רע יוו ,"גייטשרענ
 ןטלא ןופ םיליבשמ רעשטשאמאז יד .רעטעלב עשיאערבעה יד ךרוד םיא ראפ ןבילקעג
 טשינ ןענייז תוחוכ עשירפ ןוא עגנוי ךס ןייק ןוא ןבראטשעגסיוא ןעוועג ןענייז רוד
 ןענייז (וויטקודארפ רעייז ןעוועג זיא רענ ןטעברא עשידמול םנאמפייר .ןעמוקעגוצ
 ןייק ןעוועג טשינ זיא רע לייוו ,םידמול ראפ ראנ עקאט טמיטשאב ןעוועג בור יפ לע
 ¬ודיח ענייז ןופ ןראוועג לעפתנ זיא םידמול ןופ טלעוו יד .רעשראפ א ראנ ,רעביירש
 ־לאטש םיא טימ קראטש םגה ,ןפלאהעג קיצניוו םיא טאה םיא םורא טלעוו יד .םיש
 — 1828) ןאמפיש דוד רעביירש רעשיאערבעה רעד זיא םידימלת ענייז ןופ 44 .טריצ
 ןוא שיאערבעה ןופ רערעל רעטאווירפ א ןעוועג זיא סאוו ,שטשאמאז דילי א ,(1903
 ־ליהייב טייצ וצ טייצ ןופ זיא סאוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ,םירפס טימ טלדנאהעג
 .ראטערקעס סעצרפ טייצ עסיוועג א ןעוועג זיא ןאמפיש .ןיבר ןטלא םעד ןעוועג קיפ
 ןבעגעגסיורא טאה ,ץילמה ןופ טנעדנאפסעראק רעלאקאל רעד ןעוועג זיא רע
 ,טנעקעג טאה רע סאוו ןילא ןאטעג ןוא םיובנעבייא בקעי ןופ םיריש עטקורדעג־טשינ

 45 .ןרעוו טרעווילגראפ טשינ לאז שטשאמאז ןיא גנוגעוואב־הלכשה יד זא
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 םאוו ,דלאגנראק .א ךיוא טנכערעג ־ןיז טאה ןענאמפייר ןופ םידימלת יד ןשיווצ
 םיקוספ עסיוועג וצ תוהגה ןוא תורעה (94 ,1,1869) ר ה ש ה ןיא טקורדעג טאה
 ,(1865) קחצי יבכוכ ןיא םיריש טקורדענ טאה םאוו ,רעצנימ זףסוי ,ך״נת ןיא
 ןוזיול (גיוודול) שובייל 46,ןלאנרושז עשיאערבעה ערעדנא ןוא רוא רקובה
 התפי ודנ גנולייצרעד רעד ןופ רבחמ רעד ,(1904 — 1844 ךרע ןא ,ןאזיוועל)
 ־ינינק עשירעבייוו עידעמאק־םקלאפ רעשידיי רעד ןופ ןוא (ל״רת ,עשראוו>

 .ערעדנא ךס א ןזא 47 ,ך ע ל

 ןענייז םאד-.ןרעוו טנאמרעד ךאנ ןפראד םרעביירש עשידיי רעשטשאמאז ייווצ
 ־עג זיא רעגניטע ןעוו .ןאזלשיפ םירפא ןוא (1856 — 1800 ךרע ןא) רעגניטע המלש
 ־על ןעוועג ץלא ךאנ רע זיא שטשאמאז ןיא .ראי ריפ ןעוועג טלא ץרפ זיא ןבראטש
 יד ןבאה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא :היאר אהו ,ריע־ינב יד ןופ ןורכז ןיא קידעב
 ־לעזעג ןייז 48 ,ןטוג םוצ טנאמרעד דימת ןוא ןבירשעג םיא ןגעוו ןדיי עטרעלקעגפיוא
 טניווועג זיא ןעמ יוו ערעסערג א ךס א ןעוועג זיא שטשאמאז ןזא עלאר עכעלטפאש
 ןשיווצ רעכיב־הלכשה ןופ טנארעמונערפ א יוו טפא טרירוגיפ רעגניטע .ןטכארט וצ
 רעגניטע המלש .קחצי ןוז ןייז וליפא טרירוגיפ ךוב ןייא ךיוא .1854 — 1837 ןראי יד
 עלאר א טליפשעג טאה ןוא םיוברעדעצ ךסוי ןופ םיברוקמ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ןוא ,להקה שאר ןעוועג ותעשב זיא דלאג בייל הדוהי רעווש ■ןייז ווו הליהק רעד ןיא
 ־ראפ וצ־ךס א טאהעג טאה ןרעגניטע .קיטעט ןעוועג רעגאווש ןייז זיא רעטעפש ווו
 ־עט רעשיללכ רעד ןופ רעטנעצ ןזא ןעוועג זיא םאוו לאטיפש רעשידיי רעד ןעקנאד
 ־ראמ עשוהי ןופ ךליה רעלעיצנאניפ רעד טימ .ראטקעס ןשיליכשמ םעד ןופ טייקיט
 ןעוטפיוא עשירארעטיל ענייז ןגעוו 49.קייטפא יד טיובעגפיוא רעגניטע טאה םילוג

 .ןראוועג ןבירשעג גונעג ןיוש זיא ייז ןגעוו .ןייז ךיראמ טשינ אד ךיא ליוז

 ־עג טאה ,הפוקת־ץרפ רעד ראפ ןופ רבחמ רעשידיי א ךיוא ,ןאזלשיפ םירפא
 ־אז ןיא- טבעלעג גנאל ןראי טאה רע .ץיוועיגשורק ,לטעטש ןיילק א ןופ טמאטש
 ר א ט א י ע ט ,עריטאס עטריזיגאלאיד א ןבירשעגנא 1839 ןיא טאה רע .שטשאמ
 ־אזמ ץריה המלש טעמדיוועג רע טאה קרעוו עקיזאד םאד .םידיסח ןיפ

 רעשטשאמאז עפורג רעצנאג רעד ןזא זיא ןאזלשיפ .ןרעגגיטע המלש ה״ד ,שטשאמ
 טנעאנ ןעוועג רע זיא טרפ םעד ןיא .טסילאגאיצאר רעקיצגייא רעד ןעוועג םיליכשמ■
 ־םאמעד קראטש ךיוא רע טאה ךעלסעוואטאק ענייז ןיא םאוו ,ןרעגניטע המלש וצ
 טאה ןאזלשיפ .טייקשיתבה־לעב עשלהק עצגאג יד ןוא גנוגעוואב עשידיסח יד טריק
 ־עג ,א ק נ ע ש ז ט ו י ןופ ראטקאדער םעד ,ןדלעפייג לאינד טימ טרידנאפסעראק
 ןופ טביל ןזא םישרדמ ןשראפ טימ ןבעגעגפא ךס א ךיז ןוא ץילמה ןיא ןבירש
 ־עג ןאזלשיפ זיא ,ליכשמ ןוויטאוורעסנאק םעד ,ןדלעפייג ראפ .רוטארעטיל־ךיילגראפ
 דלעפיינ םיא טאה 1862 ןיא .ןקורד טלאוועג טשינ םיא טאה רע ןוא לאקידאר וצ ןעוו
 ־רא אזא ןקורד זא ,קידנרעלקרעד ,שיליופ ךיוא ןבירשעג לקיטרא ןא טקישעגקירוצ
 ןרעהעג ןעמעלבארפ עשיטאמגאד־זעיגילער תעב ,םידדצ עדייב ןציירפיוא טניימ לקיט
 ןופרעד ןעוועג זיא ןאזלשיפ .א ק נ ע ש ז ט ו י רעד ןופ ״םארגארפ״ רעד וצ טשיג
 טלאוועג טשינ רע טאה ןלאנרושז עשיליופ עניימעגלא יד ןזא .ןגארטעצ קראטש
 ־ער רעשידיי רעד ןופ תודוסי יד ןריקיטירק םאוו ןעלקיטרא עניוזא ןכעלטנפעראפ

 50.טקורדעג טראד ייז טלאוו ןעמ םגה ,עיג־יל

 טרעהעג לכ םדוק ןבאה שטשאמאז ןיא תוחפשמ עשיליכשמ ערעלופאפ יד וצ
 רעשיטקארפ רעד ,(1862 ןבראטשעג) שטיוואנאמייג עקשרעה .םעשטיוואנאמייג יד
 ־רעד רעירפ ןיוש זיא >דנאל ךיוא ןדיי ןצעזאב טימ פא ךיז טיג םאוו רערעלקפיוא
 ■ןעזסיוא ןשיליופ טבע ןייז ןופ תוכז ןיא רעלופאפ רעייז ןעוועג זיא רע .ןראוועג טנאמ
 טאה רע .תונורכז ענייז ןיא טפא םיא טנאמרעד יקסיאמאז יישזדנא .ןדער שיליופ ןוא
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 ןע־נאנ ןייז .ןרעטש בקעי םהרבא טימ םי.א ךרוד ןוא ץישאטס הלג ןטימ טנעקעג ךד
 ,ןוז ןיד ןגעוו .רעכיב־הלכשה ןופ ןטגארעמונערפ יד ןשיווצ טפא רעייז טרירוגיפ
 הדוהי ילתפנ ,לקינייא ןייז זיא ראפרעד ,קינייוו רעייז רימ ןסייוו ,שטיוואנאמיינ קהצ•
 ןיא וואפעזוי ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רע .טנאקאב טוג ןעוועג ,(ץ״נה) שטיוואנאמיינ
 רעטנעאנ א םעצרפ ןעוועג זיא רע .1898 ןיא עשראוו ןיא ןבראטשעג זיא ןוא 184:1
 רעד ןיא) שידיי ןוא שיאערבעה ,שיליופ טנכייצעגסיזא ןבירשעג טאה רע .דידי
 עפורנ רעניילק רעד וצ טרעהעג■ ןוא (ג נ ו ט יי צ ע ש י ד ו י ר ע י ו ש ר א וו

 51.הפוקת רענעי ןופ םרעביירש עשיליכשמ עקיכארפש־יירד
 יבצ רעטלא רעד .םיליכשמ תורוד יירד טאהעג טאה רעטבילעג החפשמ יד ךיוא
 זיא (1888 — 1808) לווייפ ןוז ןייז .ליבשמ רעשידמול א ןעוועג זיא רעטבילעג שריה
 טאוו יוליע ןא ראפ טמשעג טאה רע .שטשאמאז ןיא טאקאוודא רעטאווירפ .א ןערועג
 .ךיילא ךיז ןופ דמולמ א" ןצרפ טיול ןעוועג זיא רע ."קינייוונסיוא ך״נת ץנאג ןעק"
 ןעלמאז טימ ןעמונראפ ךיז טאה ,טסינויצ רעסייה א ,רעטבילעג קחצי ר״ד ,ןוז ןייז
 ןייז .ןטסיראלקלאפ עשידיי ןעוועג שמשמ טאה ןוא ראלקלאפ ןשידיי רעשטשאמא;

 52.ייזומ ןשיפארגאנטע רעוועשראוו ןיא ןיירא רעטעפש זיא גנולמאז
 ךיז טאה טראוו ןטקורדעג ןופ םרעבאהביל םתס ןוא םרעביירש עקיזאד יד םורא
 ןעויעג זיא םאור ,ךוב ןוא רפס ןופ ןטנעמוסנאק ןופ עירעפירעפ א טילבעגרעדנאנופ
 ןא ןיא זיא גנוניישרעד אזא .ךשמה ןלענאיצידארט ןוא לאצ רעד תמחמ ןיוש קיגאוו
 ןעמענ עפורג א ךיוא ןזייוווצנא גונעג זיא םע .טנאקאב םיוק ןליופ ןיא טאטש רעדנא
 ־ערפ ןופ תומישר יד ןיא שיטאמעטסיס ןרירוגיפ םאוו ,שטשאמאז ןיא תוחפשמ ןופ
 .םיטרפ עשיפארגאיב ןייר ךס א ןלעטשטבעפ בגא ןעק ןעמ עכלעוו טיול ,ןטנארעמוג
 םגרובמעסקול יד ,דניורפרעדניק החפשמ יד טרעהעג ןבאה םעילימאפ עקיזאד יד וצ
 םעצרפ יד ,(זיז עכעלטע ןוא עטאט) םדלאגנראק יד ,(דראוודע ןוא 53םהרבא ,לטאמ)
 זיב 1835 ןופ) גרעבסנייטש דוד ,(דצ םרעטומ רעד ןופ החפשמ־ןיוועל יד ,ץרפ ריאמ;
 ־שמ־םאלש יד ,דידי א םמיוברעדעצ ,(1877 — 1791) ןייטשקניפ ןמלז המלש ,(1862
 המלש ,(ןיז ריפ ענייז ןוא עשוהי) החפשמ־סילוגראמ יד ,(ןוז ןייז ןוא ךלאוו באז) החפ

 תורוד יירד) שטשאמאז ןוא ןישרעבעש ןופ םרעפש יד ,קחצי ןוז ןייז ןוא רעגניטע
 ןופ ךוב־הלכשה ןדעי טעמכ ןופ שארב .ערעדנא ךס א ןוא (רעדילג־החפשמ טכא טימ
 שאוו ,להאוו השמ ׳ר בר רעד טנארעמונערפ א יוו טרירוגיפ רבחמ רעשטשאמאז א
 ־עג זיא ןוא 1797 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רע .ןבירשאב םעראוו יוזא םיא טאה ץרפ
 .םעדייא רעשיריבג א ןעוועג זיא רע זא ,םיא ןגעוו טביירש ץרפ .1873 ןיא ןבראטש
 רעטנרעלעגכיוה ךסוי 'רב קחצי ׳ר בר רעשטשאמאז רעד ןעוועג זיא רעווש ןיד
 גרעבמעל) קחצי ן ו ר כ ז תובושתו תולאש יד ןופ רבחמ רעד ,(1825 — 1767)
 שאד ןראלראפ טאה רע יוו םעד ךאנ .רהוס א ןעוועג רע זיא ןראי עגנוי יד ןיא .(ם״קת

 .(1834 ןיא) בר רעשטשאמאז ןראוועג רע זיא טלעג

 ןוא לבוי א לוטש רעד ףיוא ןיוש רע טציז — ץרפ טביירש — עצב אנוש א
 טהנעט) "זדלאה ןכייר ןייק טשינ רימ טבאמ" .הפסוה ןייק ןבעג טשינ ךיז טזאל

 םינייד־סרעציזייב יד ןשיווצ רע טלייטעצ טלעג־הרות־ןיד !טינ רע טמענ ש״חר .(רע
 א ףיוא .טשינ טכאק ןיציבר ןייז םאוו ןיירא ליומ ןיא טשיג טמענ .םיררוב רעדא
 בילוצ ׳תיזכ םענעקורט א טסע ;ןכאמ וצ הכרב א ,לסיב א רע טפינ הווצמ־תדועס

 .ןשטנעב ןוא ןשאוו

 טימ ןוא "עלעדרעב ןרעבליז סייוו א טימ עלעדיי םיז ןיילק" עקיזאד םאד זיא
 -יכשמ ווו הליהק א ןיא ארתאד ארמ רעטסלדייא רעד ןעוועג "ךיילג וצ ןביוט" ןגיוא
 ןענאמפייר בקעי ןופ דידי א ןעוועג זיא רע .לאר עבושח ראג א טליפשעג ןבאה ם*ל
 םעד טאה ןעמ ןעוו .טלעטשעגנייא קראטש םיא ראפ ךיז טאה ןוא "סרוקיפא" םעד
 טגאזעג להאוו השמ ׳ר טאה ןייז םירחמ טלאוועג ןדמל ןוא ריזנ רענישרעבעש ןסיורג
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 ןוא ארתאד ארמ ןופ העידי א ןא םירחמ זיא סע רעוו" זא — ,ץרפ טלייצרעד יוזא —
 ."אתמשב ןיילא זיא ,קדצ ןיד־תיב ןיד

 ־אט א ,םלשומ א ןעוועג זיא רע זא ,םיא ןגעוו טביירש םיוברעדעצ רדנסכלא
 תומכסה עכעלטע ץוח .שדוק ןושל םענייש א ןבירשעג טאה ןוא שטנעמ רעטנארעל
 54.טנאקאב טשינ בר רעשטשאמאז םעד טא ןופ םירוביח ןייק רעבא ןענייז םירפס וצ

 עלא ןמלעוו ףיוא בר א ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש זיא ןבראטשעג זיא רע ןעוו
 ןיא .בר רעשטשאמאז ןעוועג רעבליז המלש ׳ר זיא טייצ עסיוועג א .ןייגנייא ןלאז
 ןבילקעגסיוא (1861 ןריובעג) ץיוורוה יולה הדוהי ןב יתבש המלש ןןסוי ׳ר זיא 1879
 ־אמא ןופ ןיז יד בור יפ לע ,עטרעלקעגפיוא יד ךיז ןבאה טלאמעד .בר ראפ ןראוועג
 55.הליהק רעד ןופ םינינע עטסקינייוועניא יד ןיא טשימעג קיצניוו ןיוש ,םיליכשמ עקיל
 ־ראפ טאה שטשאמאז ןופ ראטקעס ןשיליכשמ םעד ןיא טרא ןלארטנעצ םעד
 רעד ,(1877 — 1805) םילוגראמ עשוהי רעטנאמרעד לאמ ליפ יוזא ןיוש רעד ןעטונ

 .תונורכז םעצרפ ןופ .מ .י "רעטעפ רעטלאק"
 ,האובת טימ טלדנאהעג ,ןלימ טרידנערא ,טנארעוויל־רעטילימ א ןעוועג זיא רע
 !ףניפ טאהעג טאה רע .עשראוו ןיא ךיוא ןוא שטשאמאז ןיא ןרעיומ ענעגייא טאהעג
 ייווצ ןוא ,1863 ןופ דנאטשפיוא ןכאנ דלאב ןראוועג םלענ זיא רענייא עכלעוו ןופ ,ןיז
 -עג ךיז ,טסייג ןשיליכשמ־שידמול א ןיא ןגיוצרעד ןעוועג ןענייז ןיז יד .רעטכעט
 עלא ןבאה ייז .ןענאמפייר בקעי ייב ךיוא ייז ןשיווצ ,םרערעל עטאווירפ ייב טנרעל
 *עג טייצ עסיוועג א זיא ,לאומש ,ייז ןופ רענייא ,שיליופ ןוא שיאערבעה טוג טנעקעג
 סעסילוגראמ .א ט י ל ע א ר ז י א רעד ןופ טנעדנאפסעראק רעשטשאמאז ןעוו
 .טיייצ רענעי ןופ רעכיב־הלכשה ןוא םירפס ךס א תןיוא ןטנארעמונערפ יוו ןרירוגיפ ןיז
 עטייווצ א ,דלאגנראק בקעי טימ טאהעג הנותח טאה (המחר) ענייז רעטכאט ןייא
 ןיא סוחי ןשידיי ןופ ךיוא ,קיפ ילתפנ טימ טאהעג הנותח טאה (לטיג) רעטכאט
 ןקיבלעז םעד ןיא .ראי 47 ןופ רעטלע ןיא 1877 ןיא ןבראטשעג זיא יז .שטשאמאז

 56.רעטאפ ריא ןבראטשעג זיא רא•
 טייוו ןעוועג םילוגראמ עשוהי זיא שטשאמאז ןיא ןדיי עטרעלקעגפיוא עלא יוו
 טאטש ןופ ןבעל םעניימעגלא םעד ןיא טקילייטאב ןיז טאה רע .רדג ץרופ א ןייז ןופ
 -הליהק עשידיי ןיא יוו רעקינייוו טשינ ןשינעעשעג עשיליופ ןיא ןעמונעגלייטנא ןוא
 ןרא,י יד ןיא .ץילימ רעשיטאטש רעד ןופ דילגטימ ןעוועג 1830 ןיא זיא רע .םינינע
 ־אזוצ .ןשינעעשעג ערענאיצולאווער יד ןיא ןעמונעגלייטנא רע טאה 1863 — 1861
 ־ט ו י ןופ רעטעבראטימ א ,(1873 — 1801) גרעבטלא ףסוי בורק ןייז טימ ןעמ
 ־יופ א וצ עיצאגעלעד רעשידיי רעד ןיא טקילייטאב ןיז רע טאה ,א ק נ ע ש ז
 ־ערא עכעלטסירק יד ראפ טלעג טלמאזעג ,עיצארטסנאמעד רעשיטאירטאפ רעשיל
 ןופ עיצאטסעפינאמ א יוו (םגרובמעסקול יד טימ ןעמאזוצ) שטשאמאז ןופ טייל־עמ
 טעברא ןייז .טארטאטש ןופ דילגטימ א ןעוועג רע זיא 1862 ןיא .טייקכעלרעדירב
 טרעאב םיא טאטש טאה 1854 ןיא זא ,בושח יוזא ןעוועג זיא שטשאמאז תבוטל

 57.רעגריב־ןרע רעשטשאמאז לטיט םעד טימ
 זיא רע .ןצראה םוצ: טנעאנ רעקינייוו טשינ ןעוועג םיא ןענייז םינינע עשידיי
 ןבעגעגפא קראטש ןיז ,שטשאמאז ןיא הקדצ־לעב רעשידיי רעטסערג רעד ןעוועג
 ־ראפ וצ טאהעג ןעמ טאה םיא .להקה שאר גנאל ןראי ןעוועג ,לאטיפש ןשידיי ןטימ
 סאד ,תורות־רפס 100 טאהעג טאה סאוו לוש רעטלא רעד ןופ טנאמער םעד ןעקנאד

 .םירועיש םנאמפייר ןבעגסיורא םאד ןוא ם״ש הרבח יד ןדנירג
 ןשידיי ןטסלאעדיא םעד יוו טריזירעטקאראכ םיא טאה םיוברעדעצ רדנסכלא
 ־סיוא םיא טימרעד ןוא טכוזאב םיא רע טאה 1869 ןיא .שטשאמאז ןיא רעומ־ללכ
 רעטמיראב־טלעוו טלאמעד ןיוש רעקיזאד רעד םאוו דובכה תארי םעד טקירדעג

 58 .טאטש־ןריובעג ןייז ןופ רעוט־ללכ־ליכשמ םעד ראפ טאהעג טאה דיי
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 ־אנסארק ,דלאגנראק ,גרעבטלא ,סילוגראמ יוו תוחפשמ עשיצירטאפ יד םורא
 רעד טלקיווטנא ןראי רעקיצ־א יד זיב ךיז טאה ערעדנא ןוא גרובסעסקול ,יקפלאפ
 רעשטשאמאז רעלעניגירא ןא — הלכשה ןוא תודמול ןופ זעטניפ רעשירערעלקפיוא
 זיא יז .השורי רעקיזאד רעד ןופ לייט ןסיורג א טפאזעגנייא ךיז ןיא טאה ץרפ .חסונ
 עטשרע יד ןזייוו ןביוהעגנא ןיוש ךיז ןיאה םע םגה ,שימאניד ןעוועג ךאנ טלאמעד
 ןיא זיא טנעמעלע רעשידיסח רעד .לאפרעדנאנופ ןוא טייקטרעווילגראפ ןופ םינמיס
 טרפב ,םיליכשמ יד ןופ ךס א ןוא 09,רעקראטש אליממ ,רעסערג ןראוועג טאטש
 א זיא רעטעפש ןוא שטשאמאז ןופ רעירפ ,קעווא ןצנאג ןיא ןענייז• ,רעדניק ערעייז
 ,םינפוא ענעדיישראפ ףיוא קעווא — קלאפ ןשידיי ןופ קעווא ןצנאג ןיא ייז ןופ לייט

 .םבותב דמש, ןרעטייוורעד קלאפ א ןופ ךיז.ןעק ןעמ עכלעוו זןיוא

 .םאג־יקסוועשיבישזפ רעד ייב ,"עימעדאקא" רעשטשאמאז יד
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 ןע נ ו ק ר ע מ א ב
*1 

 טסייה ם5ירש ענעטלעז עקיזאד יד 1:
 ־167) 756155 1675 151050$? 6575675 575) ,((57750501)8} 561)157 7*16 ,1671)71[ 617165 8017651675

4151147071, 861110, 1753. 

 ןבראטשעג) רעטגרעלעגכיוה קחצי בקעי ׳ר בר רעשטשאמאז רעד ןעוועג ןענייז סאד ג

 -אד זיא המכסה סגעמעת ,(שטשאמאזמ םש־לעב רעד) ןירפלייה ירוא ןב לאוי ׳ר ןוא (1771

 יד ןיא .רעיר6 ךאב ןראתעג ןבירשעג אמתסמ זיא רוביח רעד זא ה״ד- ,(1733) ג״צת סריס

 ןגעק םיורא ףראש טערט שטשאמאז לארשי ׳ר זא ,טכארבעגסיורא לכ םדוק טרעוו תומכסה

 .דומלת ןיא רעמרע עלעקנוט ןרעלקפיוא םייב ןדאטעמ עכעלטסאשגסיוו טציג ןוא לופליפ

 *?ז3ת2 ;056ן>11 א611ס130ס (1760 ןבראטשעג).
 יד סייג 1816 ןיא .ןיז עגייז ןוא הנמלא ןייז טריפעג רעמעפש ןבאה יירעקורד יד

 :ועז .ןיזו ןיא טדימש ןאטגא וצ רעביא יירעקור־ז

 X1501677־ 06$0111<:11(6 <161 ^11(1611 111 8111011," 265(50175}( (165 (211116** ,21)16^ 1121115

¥6765755 . . . 7714176755, 1904, 8, 344; ?165<:11, 10: 1150115 155(1. ¥01151(51675(167, XX^¥,. 

 ^XX, 34-41; 0 ,ד31$€1נ6 01061:61:6160 10 ^14111:60," 2(1161113 016" ,8161012100 ;42

00051111, 056 3755757567 1617(55501675 3X01(17X016, ?121114, 1930. 

1* 16^10, 0650150116 467 1x4615 51514554, 1904,4 ד209־־207 ,םש ישנא ,דעבוב .ש 

318-329. 
 םעדייא רעסיל א ןעתעג זיא ןיתעל.

 השודק הליהק יד קראטש רבחמ רעד טביול ר5ס ןקיזאד םעד ןופ טאלב־רעש ןפיוא 8

 ןיא תומכסה *חד /׳םירפוסו םימכח האלמ הראופמה הלהקה" :ןא יז ט5ור ןוא שטשאמאץ

 :רעטומ ןייז רע טנאמרעד רפס ןופ ףוס םוצ .םינבר רעשטשאמאז- ןופ ןענייז רפס םע־ז

 ."שטשאמאזמ יכדרמ חונמה ברה תב הלגייפ""

 האלמ ריע.:שסשומאז ק״ק ימכח ןוגכ תולודג תולהק םג א״כ הלוגס ידיחי דבל אל" •

 טביירש יוזא .-׳וירפס םהל חלשל םהילע רמד ודוהמ תתל ינממ ושקיבש םירפוסו םימכה

 ןוא עשראוו ןיא ןעוועג ךיוא 5גא זיא םאת הנאלנכירג ןו8 חילש א ,ךורב דיי א 1755 ןיא

 ןוא ןדמע 5קעי. /ר.ןו6 ,בקעיב תודע ןיא םכארבעג .ןינע־ןדמע ןיא טשימרא5 ןעתעג זיא

 ה׳״שת.םילשורי ,ןירפלייה לארשי ןו5 תוצראה עברא דעו סקנפ יפ לע טריטיצ, 408.

7 ]4171x01, ?£4111! 403 1ז401ש£11ז, X^\74 ,ז; X\1 ,1$2ד, 58; ]. £16זםבx11515 4 

1x1615156 14) 0516175501 141001 ?2602?$05$015!61 {1788-1794), 11111110, 19391 ,1945־* 
27. 
 ןוא ןטסירעיראק רעמ ןעתעג ןיוש ןענדיז ה״י ןט19 ןופ םיריוטקאד רעשטשאמאז יד
 ,לאסנעזאר סחנפ ןעוועג זיא אזא .ייז ראפ םיליכשמ־םיאפור יד ית םידמול עכלעזא טינ טיית

 רעבא ,םוג א ןפיוק טלאתעג 1836 ןיא טאה סאת ,״זיירק רעשטשאמאז ןו8 גרוריכ״ רעד'
 ףאנ ךיז םריגאבא: רע .(281 ,ו ,קראי־ויג ,סקנפ ,יקצאש) טביולרעד טשיג םיא סע טאה ןעמ
 דניורפרעדביק ףעזוי ר׳ד ןגעקרעד .(רעפיש לתייפ ןאמסדנאל ןייז ןופ) םיר5ס עשיליכשמ ףיוא

 סאוו ,דגיורפרעדגיק ןתנ ביל הירא טעאפ ןשיערבעה םעד ןופ ןוז־ןרעדורב א ,(1903-־1825>
 ,לאטיפש ןשידיי ןופ ראטקאדטפיוה ןראוועג זיא רע ווו ,עשראוו ןיא טצעזאב ךיז 1857 ןיא טאה

 רעד *טדמשעגפא ךיז רע סאה רעטלע רעד ףיוא זא ,טייקשידיי ןופ טייוו יוזא ןעוועג זיא:
 רעגייז ןעוועג זיא ראגאק דערפלא רעביירשךענאמאר רעשיליופ רערעלופאפ רעייז ותעשב.

 (.לקיטרא םעד ןופ ףוס םוצ 1 הפסוה ןעז לאטנעזאר סחנפ ראטקאד ןגעוו) .ןוז א::

 *^1. 821141130, 2 155(0715 2^4014 50 ?01506, ^74ז$24*ז4, 1920, 201.
 •^1£16(1 £4ז140£61-4$6£־, *70$6£101$(:116 ?ת1X0 11110£60)516)74 31(60 240105<:161־

 £ו:06x15016 ",61$6 1710714(516}(6 575 ?01675, 1936 (2), 261-284; 81. 16ק11€לא1^
.1937 ,0415055 14 11 4)0X5416175050 1010715X40^(716 744715 7"676X1/ 5 ]0X6 
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.1903 ,6£0*60%[1/!7*6 127/417 [£$6*214014 1111%*$61 14[$1^\ ,0112612 ^ 

 .קורדפא־טאראפעס א ןו5 128 ׳ז

 רעשטשאמאז ןופ תו5צמ המישר א) א״סרת ,ץיוורוה יולה יכדרמ תאמ ןורכז ינבא 11

 .(1821—1738 ןראי יד ןו5 ןדיי

 12 ><:01כ >601*560, ]**4**0176 1*61*1*11 £61% *1* 8611111, 1723-1759, 1938, 40-41.
 ,(1765—1730) שטשאמאזמ אקייק םייח ׳ר ןופ תונורכזה רפס םוצ המדקה 'רעד ןיא

 רעד בילוצ זא ,טלייצדעד טרעוו ,(1770 ,ןילרעב) קחצי ׳ר רעדורב ןייז ןופ ןבעגעגסיורא
 .ןילרעב ןייק ןפאלטנא ןדיי עכעלטע ןעבייז (1768 אמתסמ) שטשאמאז ןיא ה6רש

" 800x0/1, 2, 1884, 40. 

 .ץיטשלעדא יתבש ןסייהעג• טאה דלי רעשטשאמאז רעד

 ,ןייטשניבור יכדרמ לקיגייא ןייז ןופ ןבעגעגסיורא ,ןיבוריע תכסמ לע ןורכז תחנמ 14
 ןטייווצ א ןוא םיא ןגעוו) ןידו ןיא יירעקורד םטדימש ןיא היגמ ןעוועג זיא רע .1894 ,עקארק
 הלכשהה תפוקת ,ן,ראפ ןבואר :ןעז ,רעב רכ&י ןב םחורי ׳ר ,שטשאמאז ןופ היגמ ןשיליכ&מ
 "ץטשומאזב ט״סקת תנשב םימחולה ללשב ינממ הברה דבאנ יכ" :(49 ,1919 ,ןידו ,הניוב

 םיביואה וללש ,הקזחב ט״סקת תנשב תועובשה גח ברע שדוק תבשב החוקל רשאכו" .(16 ,ז)
 .(14 ׳ז) ״לכה יגממ וחקלו ,ריעה

15 06X614 ¥.141*014*114, 19, 1812; £1*06** $1410241*01*1%']08 2417*0*014 40 ¥01*1646140/1 

061*61611*6/, 1812, 

 -די7<141 ¥. 11601 ,1813 **!101 14 6*050*2617 [6142*114 14*014#261 !1**1*02161 ,1411411126

00^501, ^41524^4, 1905, 167; 1160170 £116, 02*6/6 014 #20126^0 2417*010*4 14 4017*4 

 ן>ק. 41 ,1924 ,2^41524^ , %010!51*01 016 4$*1 *140/61
 םיורא רע זיא 1817 .טפאשדגיירפ ךס א טימ ןגיוצאב ןדיי וצ ךיז טאה עקואה לארענעג

 .ןדיי עשיליופ וצ טאה ןעמ םאוו תונעט יד ףיוא קיטירק א םימ
 ־14 ,הפוקתה ״15, 383;

 .ת6006ח, ?1070?88 €8$611 08000 80ק0//0 8 ?00088, 1, 1916, 454

38 ¥1441(611**1! $126*210*0* 2]4614 14 ?01*06, 1913, 11, 89. 
 החפשמ רעד ןגעוו םיטרפ עיינ .רבחמ םעד ןופ תושר ןיא ןטנעמוקאדדויכרא טיול גי;

 לארשי תמכחל הפוצה ןיא רעפש .א ןופ טעברא רעד ןיא רעפש, 7111, 285—286.

30 ]17/1261*^6, 1862, 37; 061*61(4 261710/51!%, ^41524^4, 1912, 1, 66. 

 -״י^5£001016014,'"י ?417**#/12£ 1*4**1!014] * 11/61601!*, 1897, 614 ,501^00*041 11< 21
617. 
 רש6א .א8ור רעשידיי א טעבראעג טאה לאטיפש ןשירעטילימ ןיא זא ,רע טגנערב 5גא

 ?רעגניטע המלש
 :עידראווגטאטש רעשטשאמאז רעד ןיא ןדיי ןגעוו

117*4., 1876,1¥, 833; 1912, 326, 608. 
 רעשסשאמאז עגעבראטשעג ףיוא ןגאלארקעג עקיטכיוו שיראטסיה־רוטלוק ענייז ןיא *"
 ,ץילמה ןיא) "עזאא רעשידיסחיטנא" ןא ןגעדו יוו שטשאמאז ןגעוו טפא םיוברעדעצ טדער ןדיי

 'ךיוא ןעמ טגיפעג םיטרפ עטנאסערעטניא .(סאלבסקלאפ סעשידוי ןיא ןוא רשבמ לוק ןיא

 ןוא ליכ(קמ םעד 5גא טנאמרעד רע .(וו״א 158 ,127 ׳זז) 1866 ,סעדא ,הנוהכ רתכ ןייז ןיא
 .רעגאווש סרעגניטע המלש ,יקסלאפאנסארק ץרעה טגארעוויל

 '.־x111," ] 1*/1261*!!4, 1867, 20, 159162ל61£, "010104 121־461504 י* 2*1110*1^ •7"

 .x6*1*6, 1862, 22, 37כ61־£, "!£010014 27210^304 24406^," ]117/1*1^ .7**

 תושפנ 210 סלייצעג 1863 ןיא ןבאה זיירק רעשטשאמאז ןיא סעיגאלאק עשידיי עלא.

 קראי־וינ ,רוטלוק עשידיי ,״רעגגיטע המלש ןופ ריש רעשיערבעה א״ ,ןאלב .י א, 1951,
 ־ביב ,רעניוו ריאמ טכאמעג םיא ראפ טאה "גנוקעדסנא" יד זא ,סיג טנאמרעד רע .9־8 ׳מוג

 ןובלמאז רעשיגאלאיל, 1930, 162.

 ךטאדידנאק יוו .ןאמטאר ראפ ןראוועג ןבילקעגסיוא טלאמעי זיא סילוגראמ עשוהי א
 *יסוי ןוא רעפש המלש םהרבא — םיליכשמ ערעלופאפ ראג ייווצ ןראוועג ןבילקעגסיוא ןעגייז

 .רעשטלעוו טנומגיז ,דיי רעטריזינאלאפ ראג א ןוא ןאמדלאג

]17/1261*!!4, 1862, 18. 
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 □ ט טאמ ח ז ט ק נ פ

 מ(ל2מ/, £1*^6*, 1863, 180.
 .לקיטרא םעד ןופ ףוס םוצ 11 תפסוה ןעז .48 ,1869 ,רשבמ לוק ״

 האמב ןילופב םהיתוכולהתו םידוהיה תדע ייחמ קרפ ,ומצע סוחי וא םירצמה ןיב *י
 /זז 78+71+2 ,1867 ,סעדא ,םיוברעדעצ רדנסכלא תאמ הרבעש״

 •רוטלוק ןוא תורבח עשידיי ןופ ןעגנוביירשאב עיונעג יד .תרמצ ית טרירוגיפ שטשאמאז

 ,שרדמה תיב ןיא שמש םעד ןגעוו לשמל טלייצרעד רע .טייקיטכיוו םיורג ןופ ןענייז ןבעל■

 .(6 ,ז) ״דיחיכ קר דחא לכ םהב קוסעיש יאנתב״ רעכיב־הלכשה ןענעייל וצ םירוחב טיג רע זא-

 .36 ,1883 ,טאלבסקלא9 סעשידוי ,״קספ רעגולק רעד" ,ד״ש *י

 רעדירב ייווצ יד ןוא ןוז א םרעגגיטע המלש ןימא תא גגוטלאתראפ רעיינ רעד ןיא מ

 .44 ןוא 14 ,1879 ,ץילמה ,ןאמלפאק ןושמש ןוא הש2*

 *" $31111101 ל121£ו1115,1ם:151*6193*, 1879,44.
 ןגעת .20 ,1878 ,ץילמה ןיא ןאמפיש :עיזאנמיגארפ רעד ןיא רעדגיק עשידיסח ןגעזו
 יקסור ןיא שטשאמאז ןופ ווירב א טקורדעגפא טאה קאדאכ .תונורכז סעצרפ ןעז ןקאדא>

 .ענייז ןעגגוניימ עשיסורארפ עכעלסע טריגעראק םאה אטילעארזיא יד .48 ,1880 ,יירתמ-

"1x1*6193*, 1896, 34. 
 .42 ,יגש רסס ,םישיא **

 .336 ,48 ,1869 ,רשבמ לוק ;171—169 ,71 ,ףיסאה *78—75 ,)0(111 ,קחצי יבכוכ ״

 "/•***מ**, 1862, 22; 50 ,1869 ,ר(ס1מ לוק•

 ,17 ,תורפסה רצוא ןיא טקורדעג זיא ,א״פקת ןסינ ז״כ םרימאד ,ןקיב וצ תירב רעד ״
 :ןכאלב ןגעוו *258—254■

.1861,20 ,*10: 42]., 1845, 702; 1x31x61313 1־1111011 €1ג*)0וי 

 ,רעבלעג השמ זיא םאד זא ,טינ טסיית רע .רעבלעג ןסיוועג א טנאמרעד בירגיית *"

 .רעטאפ סמיובגעכייא

•171 ,1934 ,01611? #194 33015*]35^65019301)36 313 11x551*1x1116 י^3זx6316 ,ס. 3.י5701ס!7ל 
 לוק נ״א םיריש גנולמאז ןייז ןיא ןימא ןענייז ,שטשאמאז ןיא ןבירשעג ,רעדיל יד ״*
 ןוא ,18—15 ,1886 ,גרוברעטעפ ,הפצמ :ןיא םיא ןגעוו םיטרפ רעמ .1836 ,קיצפייל ,הרמז

 :סעברא סלקיגייא ןייז ןיא:
.9-16 ,1929 ,100X83^ ,38 .8 8ק61)46111111אx6*168^, 1X0% 

 .ליפשכאש סאד רפדא ברקה" :ג״א רושארב א םנייז סיורא גרעבמעל ןיא זיא 1879 ןיא

 עקידלכ(ק ענייז ןוא םיניד עללא סימ גגעג עגייז ,לעיפשכאש םעד ןיפ סעיצטאלעקיפש אייז־
 טביאעג זיא םאת םכח א ןיפ טלעיפשעג םרעת םע זא ןעיטפיוא עגילק ןוא ןעגנונכערעב.
 ןעמארג ענייש רעייז ןיא סעללא סאד .המכח א ךילטגעגייא זיא.סאת המחלמ טרא רעד ןיא:
 א םאה סאת ,ררושמ ןוא ץילמ ןסיורג םעד ,םכח םעד ןיפ ססאפרעפ שדוקה ןושל ףיוא:
 שידיא ףיוא טצטעזדעביא דגיצ .שססאמאז ןיפ ל״ז םיובנעכייא בקעי ,ר ,םלעת רעד ףיוא םש

 .רעצעזרעביא םעד ןופ המדקה א טימ ,80 ׳זז 48 — ״.ה .ל .א

 ,רעסעלב־אוווי *(1814 ןופ תירב) 99*98 ,1 ,רבע ןטנעאנ ןו3 :ןיא ןאמדירפ .פ :םיא ןגעת 40

 .151 ,נ000ו״ג00(ז

 *557 ,1879 ,למרכה ,״םינמאנל הפש״ ,ןיפ *34—33 ,א״כרת ,ענלית ,םיבכוכה ״

;143 ,1840 ,1613*41913 6113130156*151 

 .110 ׳ז ,ו לייט ,7111 ,ןדיי ייב רוטארעסיל ןו9 עסכישעג ,גרעבניצ .י

 *129 ,וו ,עשראוו ןיא ןדיי ןו9 עטכישעג ,יקצאש .י *

 1x31x6131*, 1862, 22; ו£ג0001*ז)* אג1ם105ו1111ט112515.

 (.דנאלסור ןו6 עטכישעג א שיערבעה ףיוא ןבעגוצסיורא ןביולרעד ןגעת 1850 ןופ השקב א>

 רעתעשראת םעד ןופ ץיטאנ עצרוק א ןאראפ זיא ,1840 ,עשראת ,רישה תורצח ןייז ןגעת

 .420 ,1840 ^42] ןיא ןייסשגרעב ראטקאית

 1863 ןיא ןראתעג ןבעגעגסיורא ןענייז סאת אפוג םירועיש יד טיול טריזירעטקאראכ 41

 ינזאב ברע תוגפל ותבשב תבש ידמ יתרבד רשא םיגוש םירקחמ לכלכמ .ברע•ידעומ ג״א
 שריה יבצ ןופ ןובשח ןסיוא םקורדעג) ׳זז 107 ,ענלית ,...ץטשומאזמ םירוחבה יריחב
 יד וצ תירב א רעגייז .(שטשאמאז ןופ סילוגראמ עשוהי ןופ ןיז יד ,שירעב בוד ןוא שביל"
 תסנכ :ןיא עיפארגאיבאטיוא יד *100—95 ,1 ,רחשה ןיא טקורדעג זיא םידימלת רעשטשאמאת
 ,121*6193* :ןיא תאלאקאס *1839 ,38 ,42] ;204—200 ,71 ,ףיסאה ;184—173 ,ווו ,לארשי־

 .8 ,1862 ,]34)126131* ;27 ,1867 * 7 ,1865 ,דיגמה *12 ,1898 *24 ,1895►
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 ,סודיירפ .ז .א רכזל םשו די ןיא םקורדעג ,1887 ןופ ווירב א :טייקמערא ןייז ןגעזו **

 ךיא ן6וראיוא ןוא ווירב עט6א ;(ןאזדידואד לארשי ןו5 טקורדעגפא) ח־ז ,1929 ,קראידינ
 .דנאלסיוא ןיא ןוא דבאל ןיא טייצ רענעי ןו5 עטערס רעד

 ,ץילמה ץא םקורדעג ןעוועג ןענייז שטשאמאז ןגעוו עניגז ןעלקיטרא עטטקיטכיוו יד 48
 ןוא 215 ,186 ,1892 ן 36 ,34 ,33 ,1882 ;18 ,14 ,"שטשאמאז אשמ,, ,1879 ?21 ,20 ,1878

 .49 ,1903 ,ץילמה :טיומ ןייז ןגעוו .ערעדגא
 4י 14 £8ןנ6$01<(18 1916, 50.

 *ענליוו ,1 ,עמארד ןוא רעטאעט !שידיי ןופ עמכישעג רעד ראפ וויכרא ןיא יקצאש .י "
1930, 477—479. 

 ןליוס ץנאג ןיא ן&ורעגסא ריז ןבאה טאוו ןטנענאבא יירד יד ןו6 רעבייא זיא דלאגנראק
 .(]*1126**4, 1862,צ) ןבעגעגסיורא טאה בקעי־ןב םאזז םיניע רואמ ןר© קורדרעביא םעד ףיוא

 ענדלז ןיא סבילרש ץרפ טאוו ראפ ראלק טינ זיא טע .אקנעשזטוי רעד ןיא בור יפ לע "
 4 ןעוועג טלא זיא ץרפ .םיוס ןעוועג רעגניטע ר״ד ןיוש זיא ןטי_יצ ענייז ןיא זא ,תונורכז
 ־ידו ,ראי יגרד ןופ דניק א יוו רדח ןיא ךיז טקנעדעג רע .ןבראטשעג זיא רעגניטע ןעוו ראי

 יטיוט סרעגגיטע ןגעוו ןסעגראפ רע םאה יוזא
 ;ו ,ןובלמאז רעשיגאלאילביב ןיא רעניוו .מ ;1925 ,ענליוו ,םיבתכ סרעגניסע ,ךיגרנייוו .מ׳48
 ;118—86 ,1935 ,וועיק ,ה״י ןמ 19 ןיא רומארעטיל עשידיי יד ,גייווצנעזאר .א — קירע .מ

 ןוא אקנעשזטוי ןיא ןארא8 זיא לאירעטאמ רעמ .282—281 ,1 ,קראי־ויב ,סקנפ ןיא יקצאש .י
 .אטילעארזיא ןיא

 רעשיגאלאילביב ;644—623 ,ו ,אתמ ןופ ןטפירש עשיראטסיה :עטעיפ ןייז ןגעוו 80

 ;]*1126**4, 1861, 23; 1862, 20, 24, 32 :ןדלעפיינ ןגעוו ;515—514 ,1 ,ךובלמאז

 .1849 ראי ןיא ןיוש רע טרירוגיפ טנענאבא ןא יוו .5 ,1860 ,ץילמה

 ן 12 ,1898 ,121461114 137 ,1862 ,]*1126**4 ;75 ,1889 ,ןורכז רפס ;50 ,)0(¥ ,הריפצה 81
 .(קורד ןיא) ווו ,עשראוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג ,יקצאש .י

 לווייפ ףיוא גאלארקעג ןכעלריפטיוא םעד ןיא .95 ,1888 ,ץילמה ןיא (םיוברעדעצ) זרא 88
 םעד ,ןענאזיוועל ןוא ,דארב ןייק קעווא זיא טאוו ,לגס ליכשמ א רע טנאמרעד רעטבילעג

 ;56 ,46 ,אא7ווו ,דעטעלב־אוויי :ךיוא ןעז .ךעלפינק עשירעביגוו ןו8 רבחמ

 ;ן״סת, X *110<1*8686ן)0xx1<(1 800x0!±<1, 1888, 17 סעשטשאמאז א ןעוועג זיא ןאיל).

 .תוגורכז ענייז ןיא היוול סרעטבילעג טביירשאב ץרפ

 טלייצרעד "שטייד ךיז סגארט [גרובמעסקוןל [םהר5]א* .רעטאפ סגרובמעסקול עזאר "י
 .תונורכז עגייז ןיא ץרמ

 יולה השמ 5רה ןו5 השמ תיב ר5ס ןיא ךיז טני6עג תומכסה עקיזאד יד ןד© ענייא 84
 :טעמתחעג זיא יז .(1851—1848) אי—ח״רת ,עווקלאשז ,5ר רעשטשאמאז לאמ א ,ןייטשסע

 .א״רת ,ץטשומאז ק״דבא להאוו יולה השמ

 ךיא ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא ןוז א םרעגניטע המלש ןעוו ,1879 ןיא ןלאוו יד ןגעוו 88
 ־דוד :(ןרעבליז המלש ׳ר טימ ה״ד) בר םעיינ ןטימ טייקנדירפוצמוא רעד ןוא ,הליהק רעד

 .44 ןוא 14 ,1879 ,ץילמה ןיא ןאמ8יש
 .(ץיוורוה 5רה ןגעוו) 1912 ,קסניפ ,םש ילהא ,בילטאג לאומש :ךיוא ןעז

 •• ]1*1*2611114,1861־1863; 121*61114,1877,5 (שטשאמאז ןופ יחירב עט5א ןיא);
 .3 ,1877 ,דיגמה ;ךיוא ןעז

.14241 ,613^*1*4(1 1*6 *1*1*16131^ 7• 

 .50 ,1869 ,רשבמ לוק 88

 *"תוקולחמ ןייק טינ ליוו ןעמ .שטשאמאז ןיא ןינרא טינ ןעמ טזאל םייבר ץיק,, 88
 .ת ונורכז ענייז ןיא ץרפ טביירש
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 תופסוה

1 
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1836, ^10111^11111 7\1^ 03^117011, ^5731523^3. ) 

11 

 50 ןוא 48 ,47 '2: ,1869 ,רשבמ לוק ןיא (םיוברעדעצ רדנסכלא)זרא ןופ לקיטרא

 (טריזינרעדאמ גיילסיוא)

 ־יא טייג ןעמ זא ,ליפעג םאד טרעדלישעג דריוו ןעגנוביירשאב־עזייר עליפ ןיא
 רעקידנאז רעגנאל א ןיא ןטייקכעלמעווקאב עלא טימ טאטש רעטיורג א ןופ רעב
 ץיק ,ןעורוצסיוא גרעברעה ןייק ,םיוב םענירג א ןטלעז טנגעגאב ןעמ ווו ,יינעטסיוו
 ,ןשטנעמ עטניזענכיילג ןופ טפאשלעזעג ןייק טניפעג ןעמ ;רעסאוו טוג ןייק ,גנוראנ
 ראג רעדא ,טלעוו רעד ןופ ןבראטשעגפא יוו ןענעז םאוו רעלדיזנייא ןטלעז ראנ
 דאנ טרעה ןעמ ;ןענעגעגאב וצ ךיז ייז טימ ארומ טאה ןעמ םאוו עטרעדליווראפ
 ןעמ זיא טירט ןדעי ףיוא ןוא ,תויח עדליוו יד ןשיווצ תומחלמ יד ןוא יירשעג םאד
 ןטימ ןיא ןעמ טפערט םעצולפ .ןשידקע ןוא גנעלש ןופ ןרעוו וצ ןסיבעג הנכס ןיא
 ־אש עכיוה ,זארג ןירג טימ ןסקאוואב דלעפ קיטש א טסייה םאד ,עזאא ענייא 5עטם
 דנקיווקרעד שירפ רעמיול טימ לאווק א ,תוריפ עקאמשעג ענייש טימ רעמייב עקיט
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 ש ט ש א ונ א ז סקנפ

 טראוו א ייז טימ ןעק ןעזנ םאו־ ,ןשטנעמ עכעלדניירפטסאג עביל עקינייא ,רעסאוו
 טור רע ,היחמ ךיז זיא רע !ןדנזייר ןעד ראפ גנושאררעביא עמענעגנא עכלעוו .ןדער
 רערעטייוו ןייז וצ תוחוכ טלמאז ןוא ךיז טקרעטש ,גנוגנערטשנא ןייז ןופ םיוא ךיז
 ןיא ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,טאהעג רימ ןבאה ליפעג אזא .עטסיוו רעד ןיא עזייר
 .ןיחא זיב אסעדא ןופ ןכאוו עקינייא ןופ עזייר א ךאנ שטשאמאז טרא םעניילק םעד
 ווו ,אסעדא טאטשסלדנאה ןטפאהבעל ,םענייש ,ןסיורג םעד ןופ םיתא טייג ןעמ זא
 ־:ייא עלא טעמכ ווו ,ןעגנוקיווקרע עקיטסייג ןוא עכעלרעפרעק עלא ןסינעג ןעק ןעמ
 ־בא עלא ןענידראפ םידיסח עקיטראד טסבלעז ,ןשטנעמ עשיטקארפ ןענייז רעניווו
 ןוא ווארב ,םאזטעברא ,קיטעט :ןשטנעמטלעוו טלעוו רעד וצ ןענייז ייז לייוו ,גנוט
 ־אז ,ןעמענאב ,גנודיילק רעייז ךרוד ןבעל־םטפעשענ םיא דנלאפפיוא טשינ ,שיטקארפ
 טעז ןעמ ;ןטסירק ןוא ןדיי טימ ןריצילפסקע וצ ךיז ןעייטשראפ ייז ,עכארפש ראג
 ןסאלק עלא טימ גנוריראב ןיא ןעמוק ייז ,טרעקראפ ,םזיטאנאפ ןייק ןייז ןופ טשינ
 ןעמעוו טייג םאוו ;יורטוצ ייז ןעקנעש ןוא עטסקיניזיירפ יד טימ ןטפעשעג ןבאה ןוא
 ־:וא םייח רעד ןיא רעדא ,שרדמה־תיב ןיא רעגייטש רעייז ןוא ןעקנאדעג ערעייז ןא
 ־עגאב ןענעק ךיז לאז ןעמ ראנ ,רעמ ןעד טגנאלראפ תעדו ?טפאשלעזעג רעייז רעט
 ךעלדניירפ ןשיגעטלעהראפ עכעלטפעשענ ,עכעלרענריב ןיא ןשטנעמ עלא טימ ןענעג
 ־טסעוו־דיז יד ןיא אסעדא ןביל םעד ןופ םיורא ,רימ ןגאז ,טייג ןעמ זא .ךעלרע ןוא
 ךיז ראפ טעז ןעמ ןוא ,טעטש ערעסערג יוו עניילק עקיטראד יד ןיא ,םעינרעבונ עכעל
 עטקנערשאב עקיטייזנייא סנטסרעמ ,עקידהרוחש־הרמ טימ רעצעלפ ענשטוקס ראנ
 בורא ןטלעוו ערעכעה ןיא ןנארטראפ רעדא ןרעדיולפ ךעלדער ןיא םנטסיימ ,ןשטנעמ
 דעדעי םאוו םידיסח ןסאלק ענעדישראפ ןופ ןעייטראפ ןענייז סאד ;ןזיולק יד ןיא
 ןעמעננעמאזוצ לאז רעקיטירק א ןוא ,רבדל רוסא קידצ סמענעי ףיוא םיוא טדער
 ־אק ןצנא: םעד ןופ ףירגאב ןראלק א ןכאמ טנעקעג ךיז רע טלאוו ,ןעגנוניימ עלא
 ,שיסור ףי־א שינעעזראפ ןימ א םעפע ,שיווייפ בלאה שיקוי בלאה השבלה יד .לטיפ
 ןעמאזוצ טייקיטומניילק יד ,טראסתער רעד טימ ןעמענאב םאד ,שידיי טימ שטייד
 ךאד ןוא ,דיסח־טשינ םעד ,ןדמערפ םעד ןטכארטאב ייז יוו ,גנוטכאראפ רעד טימ
 ןעפאכ סאוו טרעדליווראפ בלאה עסאמ יד ;םעקשירעמ יד יוו םיא ראפ ייז ןכירק
 •ד טסבלעז ;ןעזעג טשינ שטנעמ ןייק ן בעל ןיא ןטלאוו ייז יוו ךיילג ןדמערפ א ףיוא

 ןליפ ץראה ןיא ןוא ,דנאלסיוא ןיא ,טלעוו רעד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו םידיגנ
 רעבא ןגארט ייז ;טרעדאפ טייצ עקיטנייה יד סאוו ,זיא טוג ןוא ןייש םאוו ןיוש ייז

 ;םיכודיש וצ ,טפעשעג םוצ יוזא גיוט ייז לייוו ,עלאר עשידיסה יד ןליפש ,םעקשאמ
 םיוא ןעעז ןוא ךאלנזיימ א ןיא ןקעטשראפ ךיוא ךיז ןזומ עטרעלקענפיוא עקינייור יד
 ןיא ןיד םעד ןגעק ראנ ,םהירב ןייז ןגעמ ייז ,פעטס ןיא ךעלמייב עטלצנייאראפ יוו
 יצ וצ ךאנ ךיז טקוק ןעט זא ךאג טסעומש רעוו ;ףלאב לטב ייז ןרעוו ךורע ןחלוש
 עגדוקסאפ יד טרעה ןעמ ןוא ןטייהננעלעגנא־עדניימעג יד ןיא ןעגנונעדראמוא יד

 ־עלאב יד רעטנוא האנש־האנק יד ,םידיסח תותיכ יד ןשיווצ ןסעצארפ ןוא ןתקולחמ
 יד ,גנוטכאראפ עקיטייזננעק יד ,ןרעדנא םעד רענייא ןעניגראפ טשינ םאד ,םיטאב
 וצ םינטלעהראפ קירעיורט רעייז ;ןזיירק עלא ןיא ןשרעח םאוו תוליכר ,ערח־ןושל
 עלא ןיא לגנאמ םייב ,ןעמאזוצ סעלא ;גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעשימייה רעד
 ןדנזייר ןעמאזקרעמפיוא םעד ןעניישרעד ,ןעננואיירטשעצ ןוא ןטייקכעלמעווקאב
 טכירעגמוא טמוק רע זא ,םיא זיא םענעננא יוו .עטסיוו עקיטסייג א יוו ןעמאקלאפ
 טנייש םע ,רבדמ רעסיורג רעד ןטימ ןיא טגיל סאוו שטשאמאז יוו לטעטש א ;יא

 !עטסיוד רעד ןיא עזאא ןייא יוו םיא

 לייוו ,(רבדב עגונ) ןעגנאפעב ןענייז רימ זא ןייז דשוח טשינ זדנוא ףראד ןעמ

 ךיז ןפינק סע ,טנגוי רעזדנוא ןופ גיוו יד ,טאטשסטרובענ רעזדנוא זיא שטשאמאז
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 ־גיירא םייב ,לייטנגעק ןיא .ןראי עשידניק יד ןופ ןעגנורענירעד עמענעגנא ריא ןא
 ןיילא ךיז ןבאה רימ ,ןעקנאדעג עטסקירעיורט יד ןגיטשעגפיוא זדנוא ןענייז ןראפ
 ־םיוושעג ןייק ,ןרעטלע ןייק ?עקידעבעל יד רעטנוא אד וטסאה ןעמעוו :טגערפעג
 ,(ןבראטשעגסיוא גנאל ןיוש ןענייז עלא) םיבורק עטייוו רעדא עטנעאנ ןייק ,רעט
 -זעג ענעדישראפ ץנאג ןופ ךעלניישראוו ,עקינייוו ץנאג רעדא עדניירפטנגוי ןייק
 ךיז טאה םאוו טפאשלעזעג רעשירארעטיל רענעטלעז רעד ןופ טעמכ רענייק ,ןעגנונ
 ־עגפא ,עטלאק יד ראנ .זיוה ןכעלרעטעפ ןיא טבעלראפ םענעגנא ןוא טעדליבעגסיוא
 ןוא רעשטשאמאז עלא ןופ ןעקנעדנא ם יא ,ןכעלסעגראפמוא רעד תובצמ ענעביר
 ןא ךאנ זדנוא טדניב םאוו עקיצנייא םאד זיא סאד .ןרעטלע רעדגבעל טנגעגמוא רעד
 םאוו ראי 5 דנרעוו ,טזאלראפ (קירוצ) ראי 18 טימ ןבאה רימ עכלעוו ,שטשאמאז
 ראי 30 טייז ,טלאמעד טייז ןוא ,טכוזאב לאמ עקינייא ןילבול ןיא טבעלעג ןבאה רימ
 וצ ךיילג ןייז אצוי טנעקעג ךעלטנגייא ןטלאוו רימ .ןטערטאב טשינ ,אסעדא ןיא
 ־םיחא ןליפעג ערעזדנוא ןרעטלע יד ןופ םירבק יד ז!יוא טראד ,םייחה תיב םוצ ןראפ
 טאה טסנאז .ןצעזראפ עזייר רעזדנוא רעטייוו ןוא טכרופרע רעשידניק טימ ןסיג
 רעזדנוא ןופ ליצ רעד טשינ ןעוו ,םערעטניא רעדנוזאב א טראד זדנוא ראפ םטבינ
 ןוא ,רעדירב־םנביולג ערעזדנוא ןופ דנאטשוצ םעד ןטכארטאב וצ לארעביא ,עזייר
 .שטשאמאז שיאייטראפמוא ץנאג טעטכאבאאב ךיוא רימ ןבאה ןגיוא עכלעזא טימ

 ־טםא0 רערעווש רעקידהעש24 ךאנ ,טכאנ ןגעק טאטש ןיא ראפניירא םייב
 ,רעיומ עטסעפ ענעסירעגנייא יד ןעז וצ ליפעג■ קירעיורט א ןלאפאב זדנוא זיא ,עזייר
 רענעזעוועג רעד ןופ ןקירבנטייק ןוא (ןרעיוט־םגנוטסעפ) ןעמארב עטרעטשעצ יד
 ־אב רעזדנוא ךאנ טאה םאוו גנוטסעפ יד ןאטעג גנאב טשינ זדנוא טאה םע .גנוטסעפ
 םענופ ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא יז לייוו ,טאהעג טרעוו ןרעדנוזאב ןייק לאמנייק ףירג
 ־עלריטאנ טסנאז ייב טשינ ,עגריבעג א ייב טשינ ,סולפ ןייק ייבטשינ ,דנאל ןכאלפ
 רעדעי ,ץנאש ןדעי ,טאמאסאק ןדעי ןיא טנאמרעד ךיז ןבאה רימ ראנ .ץענערג רעכ
 זדנוא טימ ןוא ןראוועג טיובעג ןגיוא ערעזדנוא ראפ זיא ■םאוו רעיוט ןדעי ,עסאפ

 ־ראעג ייברעד ןבאה םע ןשטנעמ לפיוו ,טסאקעג טאה םאד לפיוו ;ןסקאוועג ךיילג
 ןבעלוצרעביא תורוד ךס א טכערעג ךיז טאה םאוו גנוטפעפ עקראטש יד ןוא טעב
 ןבאה רימ ,טסיירטעג ךאנ זדנוא טאה םנייא !טייצ רעצרוק א ןיא טרעמירטרעצ זיא
 ,ןרעוו רעיירפ טעוו לדנאה רעד :רעניווונייא יד ראפ הבוט א זיא םאד זא ,טכאדעג
 ןענייז ןראפרע ךאנרעד רעבא ןבאה רימ יוו ;ןייז ןסאלשעגנייא רעמ טשינ ןלעוו ייז
 זיירק ןגנע ןיא םנטסיימ טניווועג ןראי גנילדנעצ טייז .ןגאלשעג רעייז ןטפעשעג יד
 א — ןבעל וצ עקסרענעשזניא יד ןופ ןוא ןאזינראג םעד ןופ רעטעברא־םגנוטסעפ ןופ
 זיא — .טכארבעג עפש ןבאה ם׳יוריב ערעייז טימ ראיאמצאלפ א ,טנאדנעמאק

 .ןלעווק ערעדנא ןכוז וצ ןביאנייא ךיז ןלעוו ייז זיב רעווש

 ־עמ עלא טעמכ ,קידריווקרעמ ;םאג ןיא ןעגנאגעגפארא רימ ןענייז םנגראמ םעד
 ,טנעקרעד רימ ןבאה ,טנגעגאב ןבאה רימ םאוו עטנאקאב עטלא ןופ ןעיורפ ןוא רענ
 ,טכארט רעד ןיא ךיוא ,טרעדנעראפ קינייוו טשינ ראי 30 ןיא ךיז ןבאה ייז שטאכ
 ינא ןעגנאגעג טשרעוצ ןענייז רימ .טגעקרעד טשינ שטנעמ ןייק טאה זדנוא ןגעקאד
 ־עלא(ב) םענרעזייא ןטנכייצעגסיוא םעד טימ לוש עכאפנייא עלופטכארפ יד ןקוק
 טגייצאב ןוא ךעלדינ רעייז ךאנ עקאט זיא יז .ןגייווצ םיוא ןיורק א טדליב םאוו ,רעמ
 ־עג רעשטשאמאז רעשיקיטייצראפ ןופ טייקיטעטליווו יד ןוא קאמשעג םענייש םעד
 ־אז ןיא — טשאררעביא זדנוא טאה םנייא ראנ .טייל עסיורג עריא טימ עדניימ
 ןיא יוו תויח טנעוו עלא ףיוא ןלאמנא טייצ רעקי(ט)צעי ןיא ןזאל ןעמ לאז שטשאמ
 עקיטראד ערעזדנוא זא ןפאה ןוא טמעשעג טושפ ךיז ןבאה רימ !עירעשזאנעמ א

 ־וצ ןלעוו ןוא טסאקעג טלעג ליפ טאה ןלאמ םאד םאוו ףיוראד ןעז טינ ןלעוו דניירפ
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 ןזאל ןלעוו ןוא קאמשעג רעזדנוא וצ לסיב א ,םענעגייא רעייז וצ לסיב א ןבאה יורט
 םיוא טינ ןלאז עדנזייר ידכ ,יורג לעה העדא לוש יד ןבראפסדא סייוו ץנאנ םעיינ ןופ
 ־אז ראג זיא ןטייצ עקיטנייה זא ,ןביילג רעדא ,ןבאמ קזוח טאטשרעטאפ רעזדנוא

 טכייליפ ןענייז םע ןעוו ןעד ,שלאפ זי.א םאד םעראוו ;ןראוועג ןטיבעכרעביא שטשאמ
 טראד טשרעה טסייג עטלא רעד ,עטרעלעג עדנגארראפרעה עבלעזא טנייה אד טינ
 ;דאנ ןיא יוו ןיז רעמ ןעמ טאה גנודליב ראפ ןוא ,רעירפ יוו ןיימעגלא ןיא ךאד
 ו״ז טאה עווזאי יד שטאכ םידיסח עטרעדלדוראפ קינייוו טראד טנגעגאב ןעמ .ןליופ
 ,רענייפ ךיוא זיא ןיילא דיסח רעד םעפע דאנ ,טרעטיירבראפ גונעג טראד רעדייל
 ־נסיוו א טינ טלאה רע ,טנרעל רע ;טמודראפ ,טשטיינקראפ ןוא שיטאנאפ רעקינייוו
 טנעייל רע ןוא ר״דמהיב ןיא ךיז טניפעג םע ןראוו ,תוסרוקיפא ראפ קרעוו ךעלטפאש
 סע ,לייטנגעק ןיא ,ןכערבראפ ןייק טשינ ךיוא זיא שדוק ןושל .םע טנרעל רעדא
 ־םדא ערעסיוא יד ןצרעה םאפ רימ ןשטניוו רעבירעד .תולעמ יד וצ טנכערעג דריוו

 .קאמשעג ןוא טסיינ ןטלא ןרעניא םעד ןכערפשטנא לאז טכיז

 :ןנינעגראפ ןייא ךעלראוו .ר״דמהיב ןיא ןעגנאגעגפיורא רימ ןענייז לוש ןופ
 טימ שרדמה תיב קימיירעג םיתג אזא ןטלעז ןעמ טניפענ טעטש ערעסערג ןיא
 רעד ןגייווצ עלא ןיא םירפס טראד ךיז טניפעג םע .קעטאילביב רעכעלרעה אזא
 ,אתפסות ,ארפס ,ירפס ,םישרדמ ,תוינשמ ,ןס״ש עליפ ןופ :רוטארעטיל ןשידיי
 טשינראג ןעמ טאה ,עיינ ןוא עטלא ,תובושת תולאש ןוא ם״במר ,יספלא ,אתליכמ
 העבראו םירשע טימ תולודג תוארקמ ליפ ןעמ טניפעג םעד ץוח ראנ .ןדער וצ סאוו
 ־עטאמ ןוא עשימאנארטסא ,רקחמ ירפס ןאד ,ך״גת זףיוא םישוריפ ערעדנוזאב ןוא
 טכער וליפא טלאוו םע .עשיקיטייצראפ ןופ ךעלריטאנ ,קרעוו עשיאערבעה עשיטאמ
 קעטאילביב יד זא ,ןעז וצ טיירפעג ךיז ןבאה רימ .ןפאשוצגא ךיוא ערעייג ןעוועג
 .ריפאד טגראז םירפס ןוקית הרבח יד ,ןטלאהרע גנונעדרא רעטסערג רעד ןיא זיא
 םיוק ךיז ןעמ ןעק עטנאקאב ןוא ןדארעמאק עטלא ערעזדנוא עכגאמ ןופ הלודג יד
 םענעגנא זדנוא טאה טנרעלעג לאמ א ןבאה רימ ווו עלעקניוו םעדעי .ןלעטשראפ

 .עראיטנגוי ערעזדנוא ןיא טרעניארע קיטומייוו ךאד ןוא

 רעזדנוא ןוא שמש־אשידק־הרבח םעד טלעטשאב רימ ןבאה ר״דמהיב ןיא
 ,דרע ךעלגרעב יד םנטסקינייוו ןכאמ וצ טיזיוו עכעלדגיק א ןעווענ זיא גנאג רעטשרע
 רערעזדנוא עטסעררעביא ןקילייה זדנוא ראפ יד ןקעדאב םאוו רענייטש עטלאק יד
 ןבאה עדניירפ ערעזדנוא ןופ עכעלרעטלע רערעזדנוא ןופ עקינייא .ןרעטלע ןקילעז

 .טעטיילגאב זדנוא

 .שטשאמאז עטלא םאד טנעקרעד רימ ןבאה םייה ןגיווע םעד ףיוא אד ךיוא
 ןעד ןסירעגגייא טראד ןיוש ןעמ טאה ןרעניארע ךיז ןענעק רימ טייז לאמ לפיוו
 ־וצ־םגנורעגאלאב ןיא לייוו ,טגיילעגרעדיגא תובצמ יד ןוא םלוע תיב ןופ ןקראפ
 ךיוא .ןקעטשראפ ןענעק טינ אד ךיז לאז טנייפ רעד טאהעג ארומ ןעמ טאה דנאטש
 םיא קינייוו טינ טאטש יד טאה ןטילעג .ןעשעג םאד זיא דנאטשפיוא ןטצעל םיא
 .גנונעדרא ןיא ןענייז תובצמ יד ןוא רעיינ א אד ןדש זיא ןקראפ א ךאד ,ןעניימעגלא
 ־עג ךוב־תיב־וףלא ןא ךאנ דלאב טאה שמש רעד .טרירטסיגער זיא סעלא :רעמ ךאנ
 ןוא רעטומ ןוא רעטאפ רעזדנוא ןופ רעבירג יד ןופ רעמונ םעד ןוא הרוש יד ןענופ

 .סעבאב
 םנטסקיגייוו יוו שרעדנא ראג ךיז טכאד זיא טליפעג טראד ןבאה רימ םאוו
 דפ ןייגוצפא טינ ןושל הנעמ טגאזעג ראווצ ןבאה רימ .זיא טלצראוועגנייא ןדיי ייב
 — טקנעדעג ןריהעג ןיא ,טליפעג ןצראה ןיא ןבאה רימ םאוו ראנ ,גהנימ ןשידיי םענ
 טשיג עעגייז רימ .טמולחעג טשינראג ןושל הנעמ םענופ רבחמ םעד ךיז טאה םאד
 ןעמ ,ןביוא רשוי יצילמ ןייז זדנוא ראפ ןלאז ייז ,ןרעטלע ערעזדנוא ןטעב ןעמוקעג
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 שטשאמאז סקנפ

 ןרעטלע ביוא :םיתוטש זיא םאד .ןקילגאב זדנוא ןוא תונווע יד ןייז לחומ זדנוא לאז
 .ןנעוו שרעדניק ערעייז ןופ ןטעבעגמוא ייז ןעוט טלעוו רעד ךיוא ןקריוו םעפע ןענעק
 ־רעד רעדיוו ביוא .ןגראז וצ טשינ ךיז ראפ ןבאה ייז ווו טלעוו רענעי ךיוא ןכש לכמ
 ראפ גנוקידיילאב א ראפ ןטלאה רימ םעכלעוו ,וליפא ייז טלכיימש ייז ןא גנורעניא
 ,ןרעטלע ענייז טיוט םוצ זיב טשינ טסעגראפ דניק ןייק ךיז טכאד ,ןזעוו עקיטסייכ
 ןוא ראי 42 טיוט זיא רעטומ רעזדנוא !ןלייטרוא ךיז ןופ םע רימ ןענעק םנטסקינייוו
 א ןייז ןלאז רימ (ןעוו) ןוא ,ןגיוא יד ראפ זדנוא ייז ןעייטש ךאד ,36 רעטאפ רעד
 טכילפ עקילייה א ןוא ןזעוועג טכייל זדנוא טלאוו םע זא ,רעכיז רימ ןענייז רעלאמ
 רימ .טלעפעג טינ טייקכעלנע ןיא םיוועג ןטלאוו ןוא ןענעכייצ וצ טערטראפ רעייז
 ־־יז ןא רעמ טינ (?) ןטסנירג ןיא רימ ןבאה בורג םייב אד ןוא דימת ייז ןעקנעדעג
 ןפראד רימ ,דנסאפ טינ ךיוא ךיז טכאד זיא ןטעב המשנ רעייז ראפ רעדיוו .טקנעדעג
 ןענייז ןרעטלע ערעזדנוא זא ןענעכער ןוא ןגאז טינ םישדח 11 יוו רעמ שידק ןייק
 םינלדתש ערעייז ןוא ןוט תובוט ייז ןשטנעמ עקידניז רימ ןעמוק ,ןדע ןג ןקיטכיל ןיא
 ־לע ענייז דניק א ןעק גנודליבסיוא רעקיטסייג טימ ,םיבוט םישעמ טימ ,אי .ןרעוי
 ־עג טימ טינ רעבא ,רענעי ךיוא ךיוא ךעלגעמ ,טלעוו רעד ףיוא ןכאמ דובכ ןרעמ
 ףיוא רימ ןבאה ךאד ןוא .הבצמ רעד ז!יוא ןפאלקנא םעד טימ ,רבק םעד ףיוא ןעיירש
 םעד ןיא .ןרערט טראס רעדנא ןייא טימ ראג ןוא טנייוועג םייה רעייז עלעטש רעד
 ךיז ןבאה רימ .עיפארגאיב עצנאכ רעזדנוא ןפאלעגרעביא זדנוא ראפ זיא קילבנגיוא
 זיב ןא טייהדניק ןטפנעלק רעד טייז ןעגנאגעגראפ זיא זדנוא טימ םאוו טרעניארעד
 זיוה ןייז םאוו רעטאפ רעזדנוא ןיא טנאמרעד ךיז ןבאה רימ .גאט ןקיטנייה ריוא
 ינאהרעלא ןעמוק ןגעלפ ן*הא ;שטשאמאז ןיא טלאטשנא־םיגנודליב א ןעוועג זיא
 ז!לאוו המלש ׳ר ןוא ןושמש ׳ר ,עטרעלקעגפיוא ןוא םידמול ,ןשטנעמ ערעלעדייא
 טאה טראד ;ןטייקיעלנעזרעפ עטנאקאב טלעוו רעד ןיא עכנאמ אז ףאנ ןוא ךאלב
 ־טיראב טלעוו רעד טעדליבעגסיוא רעטאפ ןקילעז םענופ גנוטייל רעד רעטנוא ךיז
 םפאשלעזעג יד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא טצעזראפ ךיז ןבאה רימ .ה״ע םיובנעכייא רעט
 •יצ ןכאז ענעדישראפ ןופ ןוא ןטלאהרעטנוא וצ גאטייב ןעמוקנעמאזוצ ךיז טגעלפ
 רימ שטאכ זא ,טנבעראב ךיז ןבאה רימ .ןעגנוזעלראפ וצ רעטניוו טכאנייב .ןכערפש
 ,טכוזאב עלוש עכעלטנפע ענייק ןוא טאהעג (םידמלמ רעסיוא) רערעל ענייק ןבאה
 קידנליפש .זדנוא ריפ טעטיסרעווינוא ןייא ןזעוועג זיא זיוה עכעלרעטאפ םאד ראנ
 ־קארפ עטסכעלצינ יד ןוא ןעגנולדנאהפא עטסקיניזפיט יד טרעהעג טראד רימ ןבאה
 .ןעמוקעג ץינ וצ רעייז רעטעפש ךיוא זדנוא זיא םאוו ,ןעגנואיושנא־טלעוו עשיט
 עטרעלעג רעטנוא ערעפס רערעכעה א ןיא ןראוועג טצעזראפ רימ ןענייז דניק םלא
 ןיא .רעטקאראכ ןוא טסייג רעזדנוא טעדליבעגסיוא טאה םאוו ,עטעדליבעג ןוא
 ־נארק םרעטאפ רעזדנוא ןופ ענעצס יד טעדליבעגפא ךיז טאה שינעכעדעג רעזדנוא
 םיא ייב טכאוועג טאה טאטש עצנאג יד ןוא עדניירפ עכיירלאצ ענייז עלא יוו ,טייק
 ־נאפעגנא קיטנעהנגייא טאה רע יוו .טעטסיילענ עטסניד רעטכעוו־ןקנארק םלא ןוא
 ־ניירפ ענייז ןופ םענייא טריטקיד עקירעביא סאד ןוא האווצ ןייז טקידנעעג ןוא ןעג
 ־עד טאה רע םאוו םיקוספ יד ,רעגנעהנא ענייז טימ טנגעזעג ךיז טאה רע יוו .עד
 ־רעוו עגייז ,טיוט םעד טעטראוורעד טאה רע ןכלעוו טימ טומ ןייז ,טריטיצ טלאמ
 זא ,ןגאז םיא ךיא לעוו ,ארזע ןבא םעד ןעז טלעוו רענעי ■ףיוא לעוו ךיא ביוא :רעט
 רע יוו .ךיא יוו טראוו ןדעי ןיא עקניוו ענייז ןענאטשראפ יוזא טשינ טאה רענייק
 גאט ןטשרע םעד טייז ןענייז רימ שטאכ ןוא ,טיוט ןראפ טשטנעבעג זדנוא טאה
 *עג טשינ ןוא ןפאלשעג טשינ ,ןרערט ןיא טזיילעגפיוא ןזעוועג טייקנארק רענייז

 םלא טאהעג רימ ןבאה ךאד ,טסולראפ ןכעלקערש םעד טליפעג ןבאה ןוא ןסעג
 ןרערט ערעטיב רעטנוא ןגעז ןטצעל םעד ךאנ רעטאפ םעד עקרעטשנלעז עזיד דניק
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 ־ראפ רימ זא ,טסווועג ןבאה רימ ."ילא ךחורב טינש יפ אנ יהי" :ןגאז וצ רעטרעוו יד
 ־אל רעזדגוא טנעקעג ןבאה רימ .רעגראזראפ א ןדה ,רעיצרע ןענייא םיא ןיא ןריל
 ־טיורב ןא ,גנוראפרעד ןא דניק ךאווש א ,טלעוו רעד ?!יוא ןיילא ןביילב רימ זא ,עג
 ־יא טלאמעד טייז ןיוש ןבאה רימ טאוו טנאינרעד ךיז ןבאה רימ ,עסינטנעק עדנכיז
 ערעזדנוא ,אטעדא ךאנ עזייר רעזדנוא ,ןילבול ןיא ראי 5 ערעזדנוא ,ןגארטעגרעב
 סעלא םאר .ןכוז וצ דנאטש א ךיילגוצ ןוא ןדליבוצסיוא םאווטע ךיז ןיילא ןנאלפ
 ךיז ןבאה ןוא ןגיולפעגייבראפ ןניוא יד ראפ דליבלבענ טעבעלנעוואב א יוו זדנוא זיא
 זדנוא ראפ ןטלאוו ןרעטלע ,ןראוועג טטותיראפ .ונוי יוזא ןענייז רימ םאוו טרעיודאב
 ־לע יד טאוו ןוטענ דייל רעייז זדנוא טאה רעבא רעמ ךאנ ;טגראזעג רעסעב רעביז

 ־נייא רעייז ןא טבעלרעד טשינ ןבאה ןוא טגאלפעג ליפ יוזא ךעבענ ךיז ןבאה ןרעט
 ־עג ןגינעגראפ ייז ןטלאוו רשפא .טלעוו רעד ?!יוא תהנ לקיטש א שטאכ דניק קיצ
 ןרעטלע .טלעוו רעד ןיא ןבראוורעד ךיז ןבאה רימ טאוו עיציזאפ רעזדנוא ןופ טאה
 רעסעב ןוא רעטערנ טע טעז ןגיוא ערעייז ןיא ןוא טלכיימשעג ךעלטנייווענ ךיז ןליפ
 דנאטש ןקיטציא רעזדנוא ןיא ךעלקילג ךיז רימ ןליפ יצ .טייקכעלקריוו יד יוו םיוא
 ־רעד טכעלמייהראפ םיררעב דניק ךעלטרעצ טלא ןרעטלע יד ראפ רימ ןטעה ,טשינ יצ
 ?יוא ךיז ןבאה םער רעסיוא .ריירפ א ןרעטלע ראפ טע זיא ,(?) טעיליפשעגסיוא ליימ
 זדנוא ןיא ,טרא ןקילייה םער ?!יוא ,עלעטש עקילייה טרעדנאזעב זדנוא ריפ רעזיד
 ןופ ןענייז עכלעוו ,רעמייב יד .עליפענ ערעטראצ ןוא ןעקנאדעג ערעפיט טקעוורעד
 ־עלרעפרעק יד ןופ טפאז רעייז ךאנ ןעיצ ןוא םירבק יד ?!יוא ןסקאוועגפיוא טטבלעז
 רדג ךיוא זא ,טכאמעג סאזקרעמפיוא זדנוא ןבאה ,ןרעטלע רעד עטסעררעביא עב
 עקיטסייג ןוא עכעלרעפרעק רעזדנוא ,ץגעטסיזקע רעזדנוא ןעקנאדראפ וצ ןבאה
 ־דנאה רימ ביוא ,טגערפעג ןיילא ךיז ןבאה רימ ןוא ,ןרעטלע ערעייט יד ,גנולקיווטנא
 ,ןעלצראוו יד טאוו רעמייב עטעטיילענ רוטאנ רעד ןופ יד יוו ךעלרע יוזא ךיוא ןעל
 עטפעז ענעטלאהרעד ןרעטלע יד ןופ יד קיטעמכיילג ןוא יירט ןלייטעצ ,םאטש רעד
 ןוא טקעדאב רעטעלב ענירג טימ יוזא עלא ןענייז רעבירעד ,ןנייווצ עלא רעטנוא
 ןשידיי ןלאנאיצאנ ןוא ןזעיגילער םעד ךירא ןבאה רימ ביוא ?עטכירפ ערעייז ןגארט
 טעד גנואיצרעד רעד ןופ ,ךלימרעטומ רעד ןיא טגיוזעננייא ןבאה רימ ןכלעוו טסיינ
 ־עג טע ןבאה ייז יוו ,טצנאלפעגראפ רעדניק ערעזדנוא ןיא סרעטאפ ןטעטבאעגכאה
 רדנ ןענייז ןעקנאדעג םעד ייב ?ןרעטלע רעריא טטייי ם עד טימ יירטעג ן*נאג ןאט

 .ןבילבעג ןייטש לטיב א

 קילבנגיוא ןטשרע ןיא .ןראנ טינ ךיוא ןיילא ךיז ךראד ןעמ ווו טרא רעד זיא אד
 ־ארפ רעייז ןופ ןכיוועגפא רדנ ןענייז ,ןעמונעג גנערטש ,טכאדעג זדנוא ךיז טאה
 -ני־ויעג ןוא ןטיז עטלא יד ןופ טרעדנעראפ טשינ ראה ןייק טעמכ ןבאה ייז .םארנ
 ־עג ךיוא זדנוא ןבאה ייז .קירוצ תורוד ליפ ןרעטלערוא ןוא ןרעטלע רערעייז ןטייה
 יוו ןגיוצרעד יוזא ןעמעלא ןיא ןוא טנרעלעג ןבאה ייז ווו רדה ךעלנע ןייא ןיא טקיש
 ;ךעלטלעוד רעמ ,ןלוש ןיא רעדניק ערעזדנוא ןעיצרעד רימ ןגעקאד .םנטייצראפ ייז
 ־אב ןטיוועג ערעזדנוא ךיז ןבאה גנוגיילרעביא רערעיונעג ייב ראנ ?אצוי רימ ןענייז
 ןענייז טעדייז־רעטלע־רעטלע ערעזדנוא טשינ זא ,טנטעראב ךיז ןבאה רימ .טקיאור
 טע לייוו ראנ ,םירדה יד ןיא ןעיצרעד טזומיעג רעדניק ערעייז ןבאה ייז טאוו קידלוש
 עטעלטלעוו עלא ןוא ןכוזאב וצ עלוש עבעלטנפע ןטאבראפ ןעוועג ןדיי טלאמעד זיא
 •ופ ראנ ןענייז ייז .טלעוו רעד ?!יוא טצינעג טינראג ןדיי םעד ןבאה עטינטנעק

 ־גערשאב יד ,תולג טאד טליפעג רעטעב טאה רע ,קילגמוא ןא ןזעוועג םיא (?ראפ)
 עפלעור ןשיווצ רעקלעפ יד רעטנוא ;טילעג טאה רע טאוו .ונוטכאראפ יד ,ןעגגוק
 ןטטקינייוומא ךיז רימ ןבאה טפערטאב זדנוא טאוו .טרעדנוזעגפא טבעלענ טאה רע
 עדייב .גגודליב ריפ ליפענ טאהעג ןבאה טעדייז ערעזדנוא ןיוש ,ןבאמ וצ עפריווראפ
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 ןושל טנכייצעגפיוא ןבירשעג ןבאה ,ך״נת ילעב ,םיקדקדמ עסיורג ןעוועג ןענייז
 .טרידוטש ייז ןבאה עקרעוו עשיפאזאליפ עשידיי עלא ,רעקנעד ןעוועג ןענייז ,שדוק
 ,רעקיטאמעטאמ רעטוג א ןעוועג זיא ,(רעטאפ םרעטומ רעד) ל״ז ןתנ ׳ר ,רענייא
 ־ייז ייז ,תמא .ןענאטשראפ ןייטאל ןוא שטייד ךיוא טאה ,םאנארטסא רעקראטש א
 ןעוועג זיא רעטאפ רעקילעז רעד .הרות יגלפומ ,םידמול עפיורג ןעוועג ייברעד ןענ
 ־אמעטאמ ,ןזעלעג שיליופ ןוא שטייד ךיוא טאה ,רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג א
 טזאלעג דניק םלא זדנוא טאה ןוא ןסיוו םעשינאכעמ טאהעג טאה ,ןענאטשראפ קיט
 יוו טזייוואב םאד .עטכישעג ,עיפארגאעג ,שטייד ךיוא ,ךארפשסדנאל יד ןענרעל
 א זדנוא ןעמונעגראפ ךיז טאה רע .טרעדאפ טפייגטייצ רעד םאוו טליפעג טאה רע
 ןעזעג ןוא טבעלעג טציא רע טלאוו .ןענרעל וצ הכאלמ א ,ןבעג וצ דנאטש ןרעכיז
 רעד עיאל יד יוו ,ראי 36 עטצעל יד ןיא טבאמעג טאה טלעוו יד טירשנזיר עבלעוו

 ןדעי ןופ טנייה טגנאלראפ טייצ יד םאוו ,ןטוב םוצ טרעדנעראפ ןיז טאה ןדיי
 ־עג ;ץנעטסיזקע ןייז ןרעכיז ןוא טכער עבעלרעגריב ןסינעג ןענעק לאז רע ,ןשטנעמ
 עטסעב יד ןטייצ עקיטנייה לאז ןעמ ,הלווע רעסיורג א ראפ ןטלאהעג טלאוו רע ,םיוו
 ־בערב ןאק דניק םעדעי טינ םאוו ןעידוטש עכלאז טימ ךאנ ןעגנערבראפ ראי עגנוי
 ןיז ןופרעד ןוא ןביילב ייברעד ןענעק עקינייוו רעייז ןוא טייהנעמאקלאפ וצ ןענ

 .ןרענרעד

 דניק םעד ראווצ טאה גנואיצרעד עזעיגילער ךעלסילשסיוא עקיטייזנייא יד
 ־טסבלעז ,ןעגנוגייצרעביא עפיט רעבא ןטלעז ,ןעמראפ עזעיגילער טסאלפעגנייא
 ןענייר ןטברערעפ רענייז ןיוא ,טעטילאגאיצאנ רענייז ןיוא ץלאטש ,ןייזטסווואב
 ,ןסאלשראפ ןעוועג םיא ראפ זיא ןבעל עכעלטלעוו םאד גנאל יוזא ראנ .ןאיגילער

 ;רעטלע ןזיירג םוצ זיב ןא טרובעג רעד ןופ זיירק ןגנע ןייז ןיא טגעוואב ןיז טאה רע
 ךורפשרעדיוו םיא ןענאטשעג טשינ ןענייז ןעגנוקיטפעשאב ענייז ,עסינפרידעב ענייז
 ־ירפ) ןויסנ ידיל ןעמוקעג טשינ רע זיא ,עפירגעב ענייז טימ ,עזייווסנבעל ןייז טימ
 עטקיפעלכאנראפ יד ןוא ןייז ךעלרעפעג גנואיצרעד אזא הלילח ןעק טנייה .(גנופ
 יד ןופ ןליוו םעד ןגעק ןיילא ןיז טפראוו ןוא טיונ רעד ןיא ןיז יז טעז םיוק ,טנגוי
 ־ניהראפ טשינ ןטייצ עקיטנייה ןעמ ןעק םאד ןוא) ןעידוטש עשיטקארפ וצ ןרעטלע
 ־ייז (רעזייה עפקאדאטרא עטפנפאלשראפ יד ןיא ןיירא ןיז טעבנג גנודליב יד ,ןרעד
 ייז ןטכארטאב ,ןרעטלע ערעייז ןטכאראפ ןוא עיגילער רעד ןא םקונ ראנ ןיז ייז ןענ
 טימ דניק םאד ןריפ וצ ןא זייוודניק ןופ רעפעב .עגנילרעטצניפ ראפ ,םיאנוש ראפ
 ןיז טאה םאוו ,עיצאנ ןייז ףיוא .ןגערפנייא ץלאטש םיא ןיא ייברעד ןוא טייצ רעד
 ןוא ןעגנוגלאפראפ עטפכעלקערש עלא רעטנוא ראי רעטנזיוט ןטלאהרעד טנעקעג
 .ןענעקרענא יז ןזומ.םעיצאנ עלא זא ,וצרעד טכארבעג םע יז טאה דלודענ ריא טימ
 רעזדנוא ןופ ,ןביולנ ןייז ןופ טייהנייר יד ןרעלקרעד םיא ךעלטייד ןוא ראלק רעפעב
 טעמכ — טאה םאוו ,ןייז וצ קלאפ םעד ןופ דניק א קיפ ךעלקילג ןיז לאז רע ,הרות
 ןצראה םיא רע טעוו טימרעד .טנאבעג געוו ןזעיגילער ןטכע םעד טלעוז רעצנאג רעד
 רע םאוו ראפרען ןטייקכעלסירדראפ לאמ א ןגארטרעביא ןרענ טעוו ןוא דיי א ןייז
 -יילאב ןוא טעטכאראפ ןדיי םעד םיא ןיא רעוו זא ,גנוגייצרעביא רעד ןיא ,דיי א זיא
 ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןופ טפייג ןיא ,שטנעמ רענעמאקלאפ ןייק ךאנ זיא טקיד
 ־ראה גנואיצרעד אזא .ןליפ טקנערקעג טינראג ןיז ןעמ ןראד טייל עכלעזא ןופ ןוא
 טימ רעמייב יד ןופ ןטילב יד יוו ןרעטלע רעד טסייג םעד טימ םאקלאפ טרינאמ
 זדנוא ןענייז עליפעג ןוא ןעקנאדעב עכעלנע ןוא עכלעזא .ןטכורפ עפייר ערעייז
 ןרערט עכעלדניק עפייה ןופ םארטש א ןוא ןרעטלע רעד םירבק יד "יוא ןגיטשעגפיוא
 ־נאגעגקעווא ןצרעה םעגנאב טימ ןענייז רימ .טרעטכיילרעד ץראה רעזדניא טאה
 ¬ייה עזיד ןייז עדנאטש םיא־ןבעל ןיא לאמ א ךאנ ןלעוו רימ ביוא טפייוו רעוו ,ןעג
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 וצ רעטפייג ערעייז טימ ךיז טסנייא גנונעפאה יד ראנ ;ןטערטאב ןצ עלעטש עקיל
 ןיא ךיז ןבאה רימ ןוא טקראטשעג זדנוא טאה טלעוו רערעסעב א ןיא ןענעגעגאב

 ."ןרעטלע ערעייט עניימ ,ןעזרעדיוו ריוא" :טכאדעג ןצראה

 ־בוא ןופ טפווועג רערעי ןיוש טאה טרעקעגקירוצ טאטש ןיא רימ ןבאה םיוק
 ךאנ ןבאה רימ זא ,טלכי־משעג ןוא ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןענייז עלא .טפנוקנא רעזד
 ןבאה טיזיוו עטשרע יד .ןכוזאב וצ יז טקנעדעג טאטשרעטאפ רעד ןא ךאד ראי 30
 רעזדנוא ןופ ץלאטש םעד ,להאוו השמ 'ר בר ןקידריוורע ןטלא םייב טכאמעג רימ
 ןיא םאוו ,ןוז םבר רעניברוט םעד הניק שהירבינאפ רעזדנוא זיא םאד .שטשאמאז
 ־םטייקיטעטליווו ןוא תורישע ,סוחי ,המבה ,הרות טקינייאראפ ןעוועג זיא זיוה ןייז
 ־ייהעג שטשאמאז ןיא טאה ,ןסאנעג גנואיצרעד ןייז שטשאמאז ןיא טאה רע .ןיז
 ןיא ,(קחצי ןורכז םענופ רבהמ םעד ,רעטכאט א ל״ז םקחצי ׳ר םבר םעד) טעטאר
 ־םטרובעג ןייז ןיא בר ראי 35 םלא רעמ טייז זיא ןוא רחוס םלא טבעלעג שטשאמאז
 ־יטייצראפ םעד דנכערפשטנע ,םלשומ א רע זיא ןסיוו סעשידמול ןייז ץוח .טאטש
 רעטכע ןייז ייב ןוא ,שדוק ןושל ןייש רעייז טביירש ,טפייג רעשטשאמאז ןשיק
 יוו טעטכאעג דארג ןטסכעה ןיא ךיוא זיא רע .טנארעלאט רעייז רע זיא טייקמורפ
 ךיז ןזעוועג טיירפרעד רעייז עדייב ןענייז רימ זא ,ךעלריטאנ ץנאג .טנידראפ רע
 ךיוא ,תוילגרמ עשוהי ׳ר ריבג ןלעדייא םעד טכוזאב רימ ןבאה ןאד .ןעז וצ רעדיוו
 .ןייטשקניפ ןמלז 'ר םרעטאפ ןקילעז םרעזדנוא עדניירפזיוה ןטסטלע םעד םענייא
 טייז טשרע טריטסיזקע םעכלעוו םויזאנמיגארפ ןיא ןעגנאגעג רימ ןענייז ךאנרעד
 םעדעי ךיז ןרעמראפ םאוו ,רעליש עשידיי םע טלייצ ןא בייהנא ןופ ןוא ראי עקינייא
 ןיא רעליש 90 רעטנוא .םויזאנמיג ןיא דניק ןייז ךיוא טקיש דיסה ןייא ראגאז ;ראי
 ייב ןעגנונעכייצפיוא ןעמוקאב ןבאה 13 עבלעוד ןופ ןדיי 31 ןענייז ןפאלק 4 עלא
 רעד טאה גנונעפערעד רעד תעשב ןעד ,תבש טשינ ןעייג ייז שטאכ ,גנופירפ רעד
 רעד ןיא תבש ןלאז ןדיי טביולרעד ,שטיווענעשרעש ׳ה ,ראטקעפסניא יאנשזורקא
 ־על־סנאיגילער ןייא ךיוא ןבאה ייז .עלוש רעד ןופ טיירפאב ןייז ןוא ןייג עגאגאניפ
 רענליוו יד טאה ןוא טעדלאזעב ןוא טלעטשעגנא גנוריגער רעד ןופ זיא סאוו ,רער
 ■יניא רעד זא ,ןטסמענראפ יד ךיז ןטגאלקעב ,ןונ .טקידנעעג עלוש־רעניבאר
 ־עפ םיא ןסאלשאב ןוא טגיילעגראפ טאה (ראטקעריד ןייק זיא טראד) ראטקעפס
 טעוו טסנאז ,ןכוזאב םויזאנמיג סאד תבש ןזומ רעדניק עשידיי זא ,טעוואס ןשיגאגאד
 ךאנ — .ןרעוו ןסאלשעגסיוא ןענעק ייז ךרודאוו ,געט עדנלעפ יד ןענעכער ייז ןעמ
 ןבאה רימ ןוא ןסאלק עלא ןיא טריפעג זדנוא טאה ראטקעפסניא רעד (יוו) םעד
 ,טעגיטביזעב לאקאל עקימיירעג עצנאג םאד ןוא טניווועגייב טכיררעטנוא םעד
 תבש ןעגניווצ סיוכרוד ןדיי יד לידו רע םוראוו ,טלעטשעג עדער וצ םי,א רימ ןבאה
 ןוא ןטלאה וצ תבש רעייז טביולרעד ייז רעהא זיב טאה ןעמ (יוו) םעד ךאנ ,ןייג וצ
 ןופ רעבא ןענייז רימ ,טאהעג לאוו רע טאה םיצורית .סטכינ ייברעד ןרילראפ ייז
 ־ראפ טשרע םע טאה רע ,ןסילשאב טבינ םאוו אז ןיילא ןעק רע זא ,ןראפרעד םיא
 רע ןכלעוו רעטנוא ,םעלעכ ןיא םויזאנמיג ןקיסאלקד ןופ ראטקעריד םוצ טלעטשעג
 ןבאה רימ .עשראוו ןיא לעטישטעפאפ םעד ןלעטשראפ םע זומ רענעי ןוא ,טייטש
 זדנוא זיא םע .ןבערפש וצ ראטארוק םעד טימ רעבירעד םלוע םעד ןכארפשראפ
 רעד ייב ,ןעמוקעג עשראוו ןייק ןענייז רימ םאוו געט עטשרע יד דלאב ןעגנולעג ךיוא
 ךיז ןבאה רימ .ןכערפש וצ רעבירעד לעטישטעפאפ םעד טימ ץנעידיוא רעטשרע
 ןרעזדנוא ,שטיווענעשרעש ׳ה ץנעלעפקע רענייז ןופ גנוקיליוואב רעד ריוא ןפוראב
 ־עפאפ רעד .ןציטש וצ גףיררעד ךיז טביוירעד זדנוא טאה רעבלעוו ,ןטנאקאב ןטוג
 עזיד ןעוו זא ,ןכארפשראפ זדנוא ןבאה ,שטיוועינכימ ׳ה ,הליהעג ןייז ןוא לעטישט
 ראנ ,ןיילא שטשאמאז ראפ ראנ טשינ ייז ןלעוו ,ןעמוקראפ ייז טעוו גנולעטשראפ
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 ־לע יד ןופ גנאלראפ ןפיוא ,ךיז ןענעק ןדיי זא ,ןביירש ראלוקריצ א ןליופ ץנאג ראפ
 טינ םעיצקעל יד אי ןליוו ייז ןעוו רעדא ,ןעמוק וצ טשינראג תבש ןעיירפאב ,ןרעט
 ייז זא ןפאה רימ .ןענעכייצ ןוא ןביירש ןופ ןעיירפאב ךיז ייז ןגעמ ןקיסעלבאנראפ

 .ןטלאה טראוו ןלעוד

 עבלעז םאד זיא סאד .לאטיפסאה עשידיי םאד טכוזאב רימ ןבאה גאטימ ךאנ
 ־עג טאה (ל״ז שירעב ׳ר) םראטקאד םעד לרעדנעס ׳ר ,ןאמטאווירפ א םאוו לאקאל
 ןוא טריראטסער ךעלדינ רעייז ראג ,ןראררעג ןריובעג ןענייז רימ רעדייא ךאנ טיוב
 ־עדרא ןטסעב רעד ןיא ןוא טעטלאווראפ טוג רעייז דריוו םע .טיובעגוצ םעכנאמ
 ־ערבעה רעזדנוא ןיא ןביירש רעבירעד רימ ןלעוו ןטייהלצנייא רעמ .ןטלאהעג גנוג
 *עיי־ח ערעזדנוא רעביא ןבעגוצסיורא ה״יא ןעקנעדעג רימ םאוו ערושארב ןשיא

 .ןעגנוטכארטאב

 םאד .ןכוזאב וצ טאהעג טשינ ןטלאטשנא עכעלטנפע ענייק רימ ןבאה רעמ
 ־ני*מעג ןייא ראגאז ,ןענאטשאב ןטייצ ערעזדנוא ןיא זיא םאוו זיוה־םיחרוא־תםנכה

 א טימ עמרא עדנזיירכרוד ריפ ליזא ןייא ךאד ,סעסיורג ןייק ךיוא ןעוו ,לאקאל־עד
 זיא םע .טשינ טסאפ טריטסיזקע הרות־דומלת ןייק .רעמ טינ טייטשאב ,עלארטנאק
 ליפ ןראי טייז טאה שטשאמאז ,תמא .ןכוזאב וצ טינ ךיז טניול םאוו רדח טרא ןייא
 עקיטכיוו אזא ןקיסעלכאנראפ ןעמ לאז טראד זא ,רעייז רימ ןרעיודאב ךאד ,ןטילעג
 וצרעד ךיז ןלאז רענעמ עשיגרענע עקינייא זא ,ןזעוועג טכער טלאוו םע .טלאטשנא
 ןושל ,ך״נת עקאט ,טרעדאפ טייצ יד יוו הרות־דומלת א ןטכירנייא ןלאז ןוא ןעמענ
 שיסור ךיוא ייברעד ,ןצעזרעביא עטעבעג ,ךורע ןחלוש ,ארמג ראגאז ,הנשמ ,שדוק
 זיא םאד (עקדאלקסאר) טאטע רעד שטאכ ,ןדניפ לטימ ןיוש ןלעוו ייז .ןענעכער ןוא
 עטלא ןופ תורבח עקיטעטליווו עקירעביא יד — .ןייא רעווש טייג טריפעגנייא טציא

 .ךאנ ןעייטשאב ןטייצ

 ־עג קורדנייא ןעמענעגנא רעייז א זדנוא ךיוא שטשאמאז טאה ןיימעגלא ןיא
 ־אנסארק ןיא רעדירב ערעחנוא ןעזעג רעטעפש ןבאה רימ זא ,רעמ ךאנ ,טכאמ
 רימ ןבאה ,טסבלעז עשראוו ןיא ןוא עשראוו זיב טעטש ערעדגא ןוא ןילבול ,וואטס:
 .ןליופ ןיילק ןיא םעדניימעג עלא ןופ רעכעה טייטש שטשאמאז זא טגייצרעביא ךיז
 ןוא טבארט עדליוו יד טנגעג רעצנאג רעד ןיא ןלאפעגפיוא זדנוא זיא טפיוהרעביא
 ןייש ןענייז רימ םעכלעוו טימ ךעלעדיי ערעזדנוא ןופ ןעזסיוא עטרעדליווראפ םאד
 ־פיוא ןקידנבאוו6 (םעד) דנרעוו. ךיז ןבאה ןוא ,ןטייצ עגנאל טייז טניווועג טשינ
 ־עג טינ טימרעד םגעוו םענייק עשראוו ןיא ןוא עשראוו זיב טייז רעד ןיא טלאה
 םאור ,גנוקיטכעראבכיילג יד טצינאב ראנ ןבאה ןדיי זא טנייש םע .ןענאוועג טנעק
 ךעלמיירטש יד טימ םעקידאפס יד ,טקנעשעג ראי עקינייא ראפ ייז טאה גנוריגער יד
 ןענאטשעגפיוא םיתמה תיהת ןענייז ייז ,אי .ןעפאקוצסיוא רעדיוו דרע רעד םיוא
 וצ ארומ א זיא םאוו תואפ עגנאל יד טימ ךעלפעק עטלאגעג יד רעדיוו ןענארק ןוא
 ןקאל עקיצנייא וצ ןגארט לייט .(לסקא יד וצ זיב ייז ןכיירג ןבירטעגרעביא טינ) ןעז
 ־בא ;םעקשיק עטנקירטעג יוו םיוא ןעעז ןוא טפייטשעג ריב רעדא ךיוינשקאל טימ
 ־עטשראבעצ ערעדנא רעדיוו ;ךעלצנעווש־ריזח יוו םנפאצ עכיילג ךאנ ןעגנעה ערעד־
 ךיז ןעניפעג םאוו תויח יד וצ .דלאוו א יוו ,טשינ רעדא טלזיירקעג ,םעניטוטש ע1
 עטעוועצלאפראפ יד זא ,ךיז טייטשראפ .טשינ פאקסארקימ ןייק ןעמ ךראד טראד
 עגנאל עטלא יד .לקידאפס םענעבירעגסיוא םעד רעטנוא םיורא ןעמ טעז עקלמראי
 טבעלעגפיוא ןענייז טנראפ פונק םעד טימ ןעלטראג עקיטראצענ יד טימ םעטאפאק
 קראטש ןענייז (םעטאיפ) םעטנעיפ ענעבירעגסיוא טימ ךעלעקעז ןוא ךיש .ןראוועג
 ןדיי־עטוג עקיטראד יד ביוא ,טרעלקעג ןיוש רימ ןבאה תואפ יד ןגעוו .עדאמ (ןיא)
 עסיוועג א ללכב ןדיי ןופ טרעדאפ ע״שבר זא ,ןביוא ןופ טאהעג קנווו א טינ ןבאה
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 ןעמוקעג זיא םיברה וניתונועב ןטייצ עקיטנייה יוו יוזא ראנ ;תואפ רעטפאלק םאמ
 ןצעזרע םאד עדנאטאק רעייז ךרוד ייז ןליוו ,ןשטייד יד ייב תואפ ענדיב יד ךיו.א טינש
 ראנ ,רעיילש ןייק ראווצ ןגארט ןעיורפ יד — .ןעמענוצ רכש ןצנאג םעד ןלעוו ןוא
 עקטסידאמפאה רעזיראפ יד ,ןעוועג יאדכ טלאוו ,ןביוה רעדא םעקיפישט ענייש יד
 ,ןירעסייק עשיזיוצנארפ דיד ,עינעשזייא טעוו רשפא ,ןעמענפארא לעדאמ א דאז
 רשפא ןטלאוו טלאמעד .עפארייא ץנאנ ןיא ןראוועג עדאמ םע טלאוו ,ןוטנא עכלעזא
 א םעפע .הלילה םייוג יד יוו ןיינ וצ טינ יבא ,ןדניפרעד ערעדנא רעבייוו עשיליופ יד
 ענעסקאוו ךיוא ןעוו ,לרעפ ,ןבראפ עדנלאפפיוא ,םעטנעל ,דנאב טימ עקפוק ןימ
 יד טנייה .ןיטישכת ןא רעטכאט עשידיי א ףיז טקיש יוו רעבא .ענרעזעלג רעדא
 ראפ) דנאבראה טסארפ ,זייוונדארג טייג םע .ץראה םאד פא ראג ןקירד םעקשומ
 ןקוראפ (דייז עטיירדעגמוא) ענעלעפ ;ךעלעזיירק־דנאבראה םיוא ןטכאלפענ ,(עטלא
 ןעד ןיוש ןגארט םעקליגאשטש ךעלבייוו עגנוי לייט .עבלאה רעדא ,ראהעסקיש ןופ
 ןוא .לדייש רעייז ןופ רעכעלריטאנ רעד ,טנירש רעד זי.א ןטנוא ,טצראשראפ קוראפ
 עטצעזעגפיוא עדמערפ טיט ןטכאלפראפ ןוא טשימעגסיוא ןענייז ראה ענענייא יד
 ןיא עקאט ייז ןבאה יאדווא — .ןביירש וצ טינ טסאפ םיוא טעז ןאיניש רעד יוו .ראה
 ■־עג טינ דנאלסור ןיא טרא ןייק ןיא רימ ןבאה שאד !טייהיירפ עכעלטסירק ןליופ
 ןיא ץענערג עשיליופ יד ןטערטעגרעביא ןענייז רימ זיב עזייר רעזדנוא ףיוא ןעז
 רימ ןענייז טימרעד טינ ,עפ ,עפ .(שיליופ ־!יוא ! !:_>!:׳׳ ,יויושיבור) בושבורה
 ־לעזא רעקינייוו ליפ ןעמ טעז טראד ,טנעמילפמאק א טנידראפ שטשאמאז — !ןדיי
 ־ינייוו וליפא ןעוו ,ךאד ןענייז ןעייצראפ זדנוא ןלאז ןעיורפ יד ראנ ,ןרוגיפ עדליוו עכ
 ־גאמ אז ךיוא שטשאמאז ןיא ןעמ טאה םיוועג .ץופפאק רעייז טימ דנלאפפיוא ,רעק
 ־ארפ א ראפ ןטליג ךאנ שטשאמאז ןעק ןליופ ןיא ראנ ,ןרעסעבראפ וצ ךאנ םעכ
 גנודינער יד ןעוו ןוא ,ןוט שריא ךאד טעוו טיייצ יד זא ,ןפאה רימ .עקטסיסערג
 ־טייצ רעד ייז טעוו ,ןדיילק וצ שיאעפארייא ךיז ןעגניווצ וצ ןדיי טרעהעגפיוא טאה

 .קזוח יוו םיוא ןעעז ייז יוו ןקוקנא ךיז ןלאז ייז ,ןלעטשראפ לגיפש א טסייג

 ז ר א

111 

 רעביירש־םילשמ רעשטשאמאז רעטנאקאכמוא ןא ,לעבאס ןמלז

 םילשמ 12 טימ ןטייז 86 ןופ לכיב ןיילק א םיירא עשראוו ץא זיא 1874 ןיא
 ן ע ג י ט ס ו ל םוצ .ם י ח ו כ ו ו א י ד ר ע ד א ם י ג ו ו ז :נ״א
 ־אז א זיא לכיב־םילשמ ןקיזאד םעד ןופ רבחמ רעד .ן ע ב יי ר ט ר ע פ ט יי צ

 ןופ ןבירשעג ,המדקה רעשיאערבעה רעד ןופ .לעבאש ןמלז ,ליכשמ רעשטשאמ
 ¬אש זא ,ךיז ןעמ טשיוורעד ,רעווש םעצרפ .ל .י ,(ל״יג) דלעפנעטכיל הדוהי־לאירבג
 המדקה יד .ןויבא רעסיורג א ןוא רעדניק סקעז ןופ עטאט א ,רערעל א ןעוועג זיא לעב
 ןבעג וצ יוו לכיב ןייז ןפיוקראפ רבחמ םעד ןפלעה וצ ידכ רעמ ןבירשעג זיא אפוג
 םע זא ,טהנעט ןוא ןושל ןשידיי ןראפ ןא ךיז טמענ דלעפנעטכיל .המכשה א םיא
 ןאראפ זיא םע עכלעוו ךיוא ,ןטקעלאיד עשטייד יד יוו ...טקעלאיד אזא טקנופ זיא
 ןופ ךלמה ךרד םעד ךיוא טינ טייג רעדא טייג יז יצ םנייא ץלא ,רוטארעטיל א
 *ד ןופ םענייא טאה המדקה רעד ןופ רבהמ רעד .רוטארעטיל רעשישטייד רעד
 ןייז ךאנ ךיילג טלעטשעגניירא שיא ןוא שיאערבעה ךיוא טצעזעגרעביא םילשמ

 .טראוו־ריפניירא
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 ,רענעייל םעד טרעכיזראפ רע) המדקה םדלעפנעמכיל ןופ ןאט־תולצנתה רעד
 טאת ןעמ זא ;"ןאגראשז" ןביירש ליוו םאוו ליבשמ א ןפלעה וצ זיא הנווכ ןייז זא
 זיב זיא ("םלשל ול ןיאו" ןאמערא ןא זיא רבחמ רעד :ראפרעד טלאצאב טינ םיא
 ־ערבעה ןיא זיולב רעבא ,םיריש ןבירשעג טאה ןיילא רע .שיטסירעטקאראכ ראנ
 ,ןזייוו םאוו ןשינעראוואב טימ ןבעגעג רע טאה לכיב שידיי א וצ המדקה ןייז ;שיא
 ןופ גגוצאשפא עשירארעטיל א רעדייא ,ךאז־תונמהר א ןעוועג רעכינ זיא םאד זא

 .םילשמ םלעבאס
 ־םיה־רוטארעטיל ןשידיי א ןופ םערעטניא םעד רעבא ןענידראפ םילשמ 12 יד
 ןשירארעטיל םעד ןופ ןרעטסומ עטנאסערעטניא ןוא עקיטכיוו ןענייז ייז .רעקיראט
 ןט19 ןופ רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא רע טאה ןרעגניטע המלש ץוה םאוו ,חסונ

 .טאהעג טשינ םרעייגראפ ןייק טרעדנוהראי
 דעד ,1״רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג" ןייז ןיא טאה רעניוו אעל
 קראטש רעייז טצאשעגפא קיטכיר טאה רע .םילשמ םלעבאס ףיוא ןזיוועגנא רעטשרע
 טשינ גנוצאשפא רעקיזאד רעד ןופ רעטייוו רע זיא ןרעיודאב םוצ .ןושל ןשיטאמאידיא
 טרזחעגרעביא (590 ׳ז ,11) ן א ק י ם ק ע ל ןייז ןיא טאה ןעזייר ןמלז .ןעגנאגעג
 לביב קידרעירפ א םלעבאס ןאראפ זיא םע זא ,ןעוועג *!ישומ ראנ ןוא גנוניימ םרעניוו
 ־ביוו ןופ קינארכ ןימ א זיא םאוו ,1865 ,עשראוו ,םימלוע תורוד :נ״א
 טאה יקצולירפ חנ ."טייצ רעקיטנייה רעד זיב םלוע תאירב ןופ" ןשינעעשעג עקיט
 ןרעסערג א טריטיצ (114 ׳ז ,1923 ,עשראוו) ט ע וו ע ג ם א ד ךוב ןייז ןיא
 ־אד יד ןופ גנוצאשפא ןייק 2.״קידאפס רעד ןוא למיירטש םאד" לשמ םעד ןופ לייט

 .ןבעגעג טינ רענייק טאה ןכות רעייז ךייש טאוו םילשמ עקיז
 םעצרפ םאוו ןוא שטשאמאז דילי א ןעוועג זיא לעבאס םארו טקאפ םצע רעד
 ןקיזאד םעד ןופ תובישה יד טבייה םילשמ ענייז וצ המדקה יד ןבירשעג טאה רעווש

 .לקניווקוק ןשיראטסיה־רוטלוק ןופ לכיב
 א ןוא לרעגייז א ,קידאפס ןוא למיירטש ןשיווצ ןגאלאיד ןענייז םילשמ 12 יד
 ןופ חסונ רעקיזאד רעד .וו״זאא ביוש ןוא לגיפש ,תילט ןוא ךעטשיט ,רעגייזטנאוו
 גונעג .טנאקאב טוג ןעוועג רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא זיא םיריש עטריזיגאלאיד
 הפוקת רעשיגאגיפע רעד ןופ ןוא םרעגניז רעדארב יד ןופ חסונ םעד ןענאמרעד וצ
 טייוו יוזא טייצ רעד טימ ןראוועג ןענייז תואחסונ עקיזאד יד .םינחדב עשיווטיל ןופ

 טסולפנייאאב ןעמעוו ןופ זיא׳יס רעוו טסווועג טינ ןיוש טאה ןעמ זא ,טריזיראלקלאפ
 3.ןראוועג

 ךס א ןאראפ זיא םילשמ ענייז ןיא .ללכה ןמ אצוי א לעבאס זיא טרפ םעד ןיא
 ־געט ןייז םגה ןוא ,שטשאמאז ןיא ןבעל ןשידיסח ןופ טפיוה רעד ,רעדליברעגייטש
 ־שיטנעטיוא יד ןעמ טליפ ,טלוב רעייז זיא גנולעטשנייא עשידיסחיטנא עזעיצנעד

 .טביירשאב רע םאוו הביבס רעד ןופ טייק
 עכייר יד ייב תודועס יד טריקיטירק רע .ליבשמ רעשיטארקאמעד א זיא לעבאס
 טינ זיא רע .םינויבא עסאמ עסיורג א ךיז טלפאצ ייז םתא זא ,ןסעגראפ םאוו ןדיי
 רעבא ,"וב לכ רעלדאפ רעד" :םיא טפור רע ~ ןומה םעד ןופ דיסה רעסיורג ןייק
 (שטשאמאז ןיא אמתסמ) שרדמ־תיב רעד .ץלא ןופ רעכעה םיא ייב טייטש תונמחר
 לעבאס ."םישמוח ןוא תורמג ערעייט ,םירפס עקילייה ןופ וויכרא" ןא םיא ייב זיא

 1) 7716 7־05401ך׳ 0( 111£ 111£ז01ן1ז6 62 1116 1011,
 1899, ק. 96.

 .123 ׳ז ,1921 ,עשראוו ,ןושל־עמאמ ןיא ?ביב ם5עבאס ךיוא טנאמרעד רע (2)
 "?0ק״]3ז ;ןייז ןיא רעניוו אע5 ןופ טריראב טרעוו ןינע רעקיטכיוו רעקיזאד רעד (3)

 ?004תז 0£ 1116 1^11551311 )61^5", 0<יז־11ז0מ100, 1898, 1, 54־58.
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 *ביגווז
 םיחוכוו איד

 ןעביירטרעס םייצ ןעמפסיל םו*

 ץטשוסאזס לעבאס ןמלו ׳ר י׳ע
 __ ח^#ו*.וו ו

 אשראוו
 קיפל ד״לרת תנש

 י׳׳נ רעמלעק ל״נס הנקלא ריב םידד ׳ר ןאפ םוהטנעגייא דגיא קחד

 (/ועמאבר^ס־ טסנ^רמש קוררכאג )

 1^41י64
 8.זמ ?ג31י0#0קא םן>1010£11'ס 0ן>סםקס8ס*^6818 סקפאפשו.

 *%.1מ10זן>44>18 0 1חז0זקו14יזא צ• ע6גן>ז6ק4, 7.ז0ו*ג
 1) 570 (6) 81 6גקש88־6.

.1874 

 .םילשמ לכיב סלעבאס ןמלז ןופ טאלב־רעש

 ןראפש ןופ זא ,ןליופ ןיא רעלופאפ רעייז ןעוועג זיא םאוו עיראעס רעד ןופ טינ טלאה
 א זיא קוק אזא זא ,טביירש ןוא םעד רעביא טריזינאריא רע .דיגנ א ןרעוו ןעמ ןעק
 ־ורב ןייד זאל" .טייל־עמערא יד ראפ ןגראז וצ טינ םיריבג יד ראפ ץורית רעטוג

 .רע טביירש ,"טיורב לקיטש א ןבאה ךיוא םיא זאל ,ןבעל ןבעג ךיוא רעד
 ןיא םיוא ךיז ןקירד םאוו ,הלכשה ןופ םינמיס עקידנסיורד יד םיוא טכאל רע
 ־יילק עצרוק ראפ" .ןעמאנ םעד ןייז הנשמ ןוא השבלה רעשידיי רעד ןופ ןייגקעווא
 ךיז טפור רע לייוו ראנ ,הנווכ טימ דובכ םיא טינ ןעמ ,ץרא־ךרד ןעמ טאה רעד

 ."ןעמאנ ןשידיי ןייק
 למיירטש סאד .ןראפאטעמ ןוא ןכיילגראפ עכעלדליב ןעלקניפ םילשמ ךס א ןיא
 רעד טימ טייקשידיי ןופ לגיפש רעד זיא ,םערב רעד ןוא םורא ןציפש יד טימ" לשמל

 ."םער רענעדליג
 ןייד זיא םארו" :ןעמיוק רעד טגאז ךוויוא רעד ןוא ןעמיוק רעד" לשמ םעד ןיא
 ןשטנעמ ןטעלג ראפרעד ןוא ,"לרעפ ענייר רעטיול ליומ ןסיוא ריד ךיז ןטיש םע ,סוחי

 ."ןעמיוז יד זיב ןסירראפ ךלוה" א טאה אפוג ןעמיוק רעד ןוא .ןוויוא םעד
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 ןרעביא זיב ,שיילפ ,ןפי־הג טימ ךיוב א" טאה (לשמ רעדנא ןא ןיא) פאט רעד
 זיא םע ןעוו רעבא ,"טירב רעייפ רעד ןעוו רעקאנק רעצנאב א" זיא ןוא "זדלאזד

 .םייל קיטש א טרעוו רע ,ןסחי םיוא פאט רעד זיא רעייפ ןייק אטשינ-
 ןענייז ךעטער ןוא ןיירכ םאוו רעביא ךיז טמענ ,עקרעמיראב יד ,עלעביצ יד

 .םירבח עטסעב ערי*
 עצנאג" יד זא ,ךעטשיט רעד ךיז טמיראב "ךעטשיט ןוא תילט" לשמ םעד ןיא
 זא ,טרעפטנע תילט רעד ."טקיווקרעד רימ טימ תבש ברע ןרעוו רעבייוו טלעוז:
 ־עי ךיוא טייג ןעמ ןעוו רעבא ,ךפיוז ןוא ןסערפ" ראנ ןעניז ןיא טאה ךעטשיט רעד־

 .תילט םעד ראנ ךיז טימ טימ ןעמ טמענ טלעוו רענ.
 .םערא ןוא ךייר חוכמ חוכיוו א ןאראפ זיא "רערעדנאוו ייווצ" לשמ םעד ןיא

 :ןויבא רעד טגערפ

 טניושראפ ןכלאזא תוומה ךאלמ רעד ןעד םאה
 יטניווועג סעלאס ןיא ,ןסעגעג םינדעמ וימי לכ טאה סאוו

 זא ,טגאז ןוא:

 םעכאל ןיא רעלטעב א
 .תחנ ןבאה ךיוא ןעק

 וצ הכמ א ןייז געמ׳ס" םאוו םיריבג ענעמוקעגפא יד םיוא טכאל ןאמערא רעד
 ."לפאג רענרעבליז א ןייז זומ ,ןסע•

 ."רענייטשלזיק עטראה טימ טגיילראפ" ןענייז םיריבג יד ןופ רעצרעה יד
 ־ייז סאוו ןליפשטראוו ןוא רעטרעוו עטנאסערעטניא ןעמ טניפעג ןלעבאס ייב

 טביירש ןצנאט וצ ביל טאה םאוו גראווגגוי ןגעוו טדער רע ןעוו .טנאקאב קינייוו ןענ
 טרעוו ךיוי טימ ראנ םעדייא םעד טעמראק םאוו רעגיווש א .ךצנאט םינרענ" :רע־

 .ףסע םייב םיא טצכאיאב (םאוו> רעגיווש א" יוו ןלאמעג
 :ייווצ ןעגגערב וצ יאדכ זיא ןליופ ןיא ןקורדסיוא עשידיי עטלא ןופ

 ןוא ,החפשמ רעבושח א ןופ ה״ד ,"ןטנאילימאפ עגייש ןופ ןריובעג ןיב ךיא"
 .(שייליופ ךיוא טנעיער) םויראטאנ א ייב ןבירשראפ הבותכ א ,"הבותכ ענטנעיער" יד
 רעד ןופ ךשמה א ןענייז ליכשמ רעשטשאמאז םעד לעבאס ןמלז ןופ םילשמ יד

 .עיצידארט־רעגניטע המלש■
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 רעסאוו׳עדאס ןופ קירבאפ יד ןעוועג זיא טרא םעד ןיא .22 אקסנאימרא ,"ענישטאפ" ןופ טנעמגארפ
 .טפעשעגדייפש סנפיורג עקהמלש ןוא פאט לאקזחי ןופ
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 (קרוידינ)םיובלדנמ בד בקעי■

 ?שומז יטכהו יננר ירפס
 (היפרגוילביב)

 המדקה

 .ןליופ ןיא תוליהק עשידיי עטלא יד ןשיווצ טנכערראפ ןעדוענ טינ זיא שטשאמאז
 ןטלא ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבייהנא יד ןיא טכיירגעג טשינ טאה ןיסחויה־רפס ריא־

 -בערפ רעד ןיא טרא קיטראנגייא ןוא ןעזעגנא אזא ןעמונראפ יז טאה ךאד ןוא ,ןליו*ג■
 ענעטינשראפ םאד עכלעוו טיט ,תוהמאו םירע רעטרעדנוה יד ןופ עירעלאג רעקימ
 ־עג זיא שטשאמאז ןעמאנ רעד .טנכייצעגסיוא קידעפש יוזא ךיז טאה ןליופ עשידיי
 ןופ טאה טייקשיטארקאטסירא עקיטסייג א .המכח ןוא הרות ןופ םינאניס א ןעוו.
 ךאנ ןעמ טאה גנאגרעטנוא ןשיגארט ריא ןופ גאט ןטצעל ןזיב ןוא טניישעגפארא ריא
 ,טבעלעג טראד ןבאה םאוו ,ןזיר־טסייג רעטרעדנוה יד ןופ םעטא םעד טריפשעג.

 .עטכישעג רעקיראי־300 ךרעב ריא ןופ ךשמ ןיא ןפאשעג ןוא טקריוועג
 עקידנעטשאב א טקיטסעפראפ ךיז טאה שטשאמאז ןיא ןעוו ראי םאד יונעג
 א ןגעוו ןדער רימ ביוא לייוו .טלעטשעגטסעפ טשינ שיראטסיה זיא ,הליהק עשידיי•
 ־םיאמאז ןאי ןופ לאפ רעקידריווקרעמ רעד ךאד טמוק ,שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי-
 ךיז ,"ןקנערפ" ןפורעג ךיו.א ןרעוו ייז יוו רעדא ,ןדיי עשידרפס• ןופ גנוטעבראפ־םי!>
 םייב בושי רעשידרפס־שידיי רעד .טבארטאב ןיא טשינ ,שטשאמאז ןיא ןצעזאב וצ־
 ןכייצ םוש ןיי ק טזאלעגרעביא טשינ טאה ,1588 ראי ןיא ,שטשאמאז ןופ תישארב.

 ־אז ןופ ןעמאנ רעד .(1) שטשאמאז ןיא ןדיי ןופ עטבישעג רעד ןופ ןכאילש יד ףיוא..
 עריא ןעוו ןעניישסיורא ןא טשרע טבייה הליהק עשידיי עטריזינאגרא ןא יוו שטשאמ
 ,הרוסמ יד .ןדיי עשיזנכשא ענעפורעג יוזא ראפ ךיוא טנפעעג ןראוועג ןענייז ןרעיוטי
 ךרוד ןראוועג טיובעג זיא לוש עסיורג יד זא ,שטשאמאז ןיא ןעגנאגעגמורא זיא םאור
 .(2) טלעטשעגטסעפ טשינ שיראטסיה זיא ,1595 ראי ןיא ןדיי עשיזנכשא עטשרע י־ש
 שטשאמאז ןיא ןיוש ןבאה טרעדנוהראי ןט17 ןופ בייהנא ןיא זא ,רעכיז זיא םאד רעבא
 ראי ןיא .לענש רעייז ךיז טלקיווטנא בושי רעשידיי רעד .ןדיי עשיזנכשא טניווועג־
 רעד קנאדא ןוא הליהק עשידיי עקידנטיידאב א ןעוועג טראד ןיוש זיא (ח״ת) 1648■
 יד ןענייז ,ןעמונעגמורא ןעוועג זיא טאטש יד רעכלעוו טימ גנוטסעפ רעטמיראב
 סיקצינלעמכ ןופ דרעווש רעד ןופ םוקמוא ןופ ןראוועג ןטיהראפ שטשאמאז ןיא ןדיי

 .(3) םעדראזז:
 ןיא ןרעוו וצ םסרופמ שטשאמאז ןופ ןעמאנ רעד ןא טבייה טייצ רענעי ןיא ןיוש
 טראד ךיז טאה (ןקזה) םש־לעב לאוי ׳ר לבוקמ רעטמיראב רעד םאוו םעד בילוצ ןליופי
 -עג ןריובעג זיא רע ןעוו ןוא טמאטשעג טאה םש־לעב לאוי ׳ר טענאוונופ .טצעזאב
 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא זא ,ראלק זיא םאד רעבא .טנאקאב טשינ זיא ,ןראוד
 סורא ךיז ןבאה׳ס ווו ,שטשאמאז ןיא בשות א ןעוועג ןיוש רע זיא טרעדנוהראי ןט17
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 ךיא שזא טכיירגעג טאה לבוקמ םלא ןעמאנ ןייז ןוא רעגנעהנא ליפ ןבילקעג םיא
 .(4) ןזיופ ןטייוו

 עיונעג ןייק ןעגנאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא שטשאמאז ןיא בר ןטשרע ןגעוו
 ,ץיוורוה יבצ ׳ר ,ןליופ ןטלא ןיא תונבר ןוא םינבר ןופ רעקיראטסיה רעד יוו .תועידי
 ןעניפעגוצסיוא ןעגנואימאב עלא עניימ .(5) המלש ׳ר ןעוועג ןעמאנ ןייז ייא ,ןא טיג
 ־ראג וצ ןבאה ,םיסקנפ עקיטראד יד ןופ ןוא שטשאמאז ינקז יד ןופ םיא ןגעוו םעפע
 ־ראפ ןענופעג טשינ ןעמאנ ןייז ךיא באה תורוקמ רעשטשאמאז יד ןיא .טריפעג טשינ
 ןיא בר ןטייווצ םעד ןגעוו תועידי ערעכיז ןוא עראלק רימ ןבאה ראפרעד .טנכייצ
 רעמונ) הירא תגאש רפס ןופ רבחמ רעד ,בייל הירא ׳ר ןעוועג זיא םאד .שטשאמאז
 םענופ ןוזפיטש א ןעוועג זיא רע .(77 רעמונ) יארתב ינואג תובושת ןוא (63—62
 ־ופ לקינייא ןא ןוא (ז״ט רעד) בהז ירוט רפס ןופ רבחמ ,יולה דוד ׳ר קסופ ןוא ןואג

 .(ח״ב רעד) שדח תיב רפס ןופ רבחמ ,סיקריס לאוי׳ר קסופ ןוא ןואג םענ
 ךיג ךיז טאה שטשאטאז ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ םור רעד זא ,םיוא טזייוו
 רעקימאטשפא ןוא ןואג רעסיורג אזא ביוא ,ןליופ תנידמ רעביא ןגארטעגרעדנאנופ
 עקיטראד סאד ןעמונעגרעביא טאה ,ןעוועג זיא בייל הירא ׳ר יוו ,סוחי ןסיורג ןופ

 .תונברה־אסב
 ןזיב (1682) ב״מת ראי םענופ ,ראי 7 שטשאמאז ןיא בר ןעוועג זיא בייל ׳ירא ׳ר
 ־אסכ םעד ןעמונעגרעביא ןוא שטשאמאז טזאלראפ טאה רע ןעוו ,(1689) ט״מת ראי

 .(6) ןיטקיט ןיא תונברה

 ליוו םירבחמ רעשטשאמאז ןופ עיפארגאילביב רעד וצ ריפניירא ןצרוק ןיימ ןיא
 לאז שטשאמאז וצרעד ןעמוקעג זיא׳ס יוזא יוו םעד ךיוא ןלעטשפא טשינ ךיז ךיא

 ־טוא ןוא טקעריד ,ןבאה תוביס עשיראטסיה עכלעוו ;ןעוועג זיא יז םאוו םאד ןרעוו
 לע ןיא רשא םירפוסו םימכח האלמ ריע" ןא ןרעוו לאז שטשאמאז טקריוועג ,טקעריד

 .(7) ״הלשמ רפע
 עכעלטע רעבירא םיוק זיא סע .גנוניישרעד עקידריווקרעמ א רימ ןעעז אד ןוא

 ןברוח ןסיורג ןכאנ ךיז וצ ןעמוקעג זיא הליהק רעשטשאמאז יד טניז ראי קילדנעצ
 ־אש ריא ןופ ןטכורפ עטשרע יד ךיז ןזייוו ןיוש ןוא ,גנורעגאלאב םיקצינלעימכ ןופ
 רזעילא ׳ר טיג (1705) ה״סת ראי ןיא .טעטילאטיוו רעקיטסייג ריא ןופ ,טייקשירפ
 ־עיפש ראי 15 טימ .(34 ׳טונ) בוט חקל רפס ןטשרע ןייז םיורא ילנמ םחנמ ׳רב ןמפיל
 הירא ׳ר ,רבחמ רעשטשאמאז רעטייווצ א פא טקורד ,(1720) פ״ת ראי ןיא ,רעט
 ךיוא טניישרעד ראי ןקיבלעז ןיא .(55 .זנונ) אטוז ׳ירא ינפ רפס ןייז ,םהרבא ׳רב ביל
 (רעטייווצ רעד) םש־לעב לאוי׳ר וליפא ביוא םאוו ,(71 ׳טונ) םידא תודלות רפס רעד
 ־םיתא םענופ המדקה רעד ןופ ןעז וצ ראלק רעבא זיא ,ןופרעד רבחמ רעד טשינ זיא
 יוזא ,ייז טאה רע ןוא ,תושר םלאוי ׳ר ,ןייז ןיא ןעוועג ןענייז םיבתכ יד זא ,רעבעג
 ןטנאמרעד םעד רעדיוו ןיוש רימ ןעעז (1723) ג״פת ראי ןיא .״טריטקאדער״ ,ןגאז וצ
 ירד'תובא שוריפ רפס ןטייווצ ןייז םיורא ןאד טיג רע .רבחמ א יוו ןמפיל רזעילא ׳ר
 לאוי ׳ר ןופ ןעמאנ רעד רעדיוו ךיז טזייוואב (1724) ד״פת ראי ןיא .(52 ׳טונ)ןתנ

 ןאד זי.א םאוו ,םיקלא תולעפמ רפס ןטימ גנודניבראפ ןיא (ןטייווצ םעד) םש־לעב
 ,תמא ןא םאוו ,טרעוו רפס ןקיזאד ןופ רבחמ רעד יוו ןעמאנ ןייז .(40 ׳טונ)ןענישרעד
 ,ךיז טזאל רפס ןקיזאד ןטימ גנודניבראפ ןייז .טנאמרעד טשינ רפס ןופ רעש ןפיוא
 ־ארגאילביב רעד ןיא טריטיצ) הבצמ ןייז ןופ חסונ םענופ ןלעטשטסעפ ראלק ,רעבא
 רעבע״גסיורא רעד ווו ,(39 ׳טונ) ןורבז תחנמ רפס ןופ רעש םענופ ךיוא יוו ,(עיפ
 תולעפמ לעב ט״שעב לאוי ׳ר" ןופ לקינייא ןא ןעוועג זיא רבחמ רעד זא ,טביירש
 ראי םענעי ןיא :רבחמ רעשטשאמאז א ךאנ וצ טמוק (1727)ז״פת ראי ןיא .״םיקלא

 .(11 ׳טונ) ךישלא ךרדכ רפס ןייז טקורדעגפא ךורב ׳רב םהרבא ׳ר טאה
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 ־ראפ ,דוד ׳רכ באז ןימינב ׳ר ,שטשאמאז ןופ ריע־ןב א טרעוו טייצ רענעי ןיא
 רע ווו ,"לאפונירדנאל ךומסה" קינלאזיק לטעטש םעניא ,ייקרעט ןטייוו ןיא טלגאוו
 םעד ,רימזיא ןיא ,פא רע טקורד (1738) ח״צת ראי ןיא ןוא ,דמלמ ןוא טחוש זיא
 ןטייווצ א ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא רע .(14 ׳מונ> ינוא ןב רפסי ןייז ןופ קלח ןטשרע

 .(66 ׳טונ)ןימינב ירעש רפס
 לארשי ׳ר ,םירוביח עטנאקאב ענייז טביירש ןוא טלאמעד טציז שטשאמאז ןיא
 ׳טונ) עמדה דזנ ;(26 ׳טונ) ןונבלה בוט ;(6 ׳מונ) דמחנ רצוא ןופ רבחמ רעד ,יולה

 .(54 ׳מונ> ןח חור שוריפ ןוא (48 ׳טונ) לארשי חצנ ;(46

 שטשאמאז ימכח יד ןופ טייקשירעפאש יד ךיז טילבעצ טפארק רעלופ רעד טימ
 טלאמעד זיא שטשאמאז ןיא בר .טרעדנוהראי ןט18 ןופ טפלעה רערעדנא רעד ןיא
 ־םיראב רעקיזאד רעד ןופ רעטשרע רעד ,ל״ז רעטנרעלעגכיוה קחצי בקעי ׳ר ןעוועג
 ןיא תונברה-אסכ םעד ןעמונראפ■ ראי טרעדנוה וצ בורק טאה עכלעוו ,עיליימאפ רעט
 ־טעל ןוא וועשטאלז ןיא בר ,םייח השמ ׳ר ןופ ןוז א ,קחצי בקעי ׳ר .שטשאמאז

 ־עג דלאב טאה רע .(1740) ק״ת ראי ןיא שטשאמאז ןיא בר ןראוועג זיא ,(8)גרעב
 ןיא ןרעטנעצ הרות עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,הבישי א טעדנירג

 .ןליופ ןקיטלאמעד
 טנאמרעד ךראד הפוקת רענעי ןופ שטשאמאז־ימכח עטסקידוועעזנא יד ןופ
 המלש 'ר ;(12 ׳מונ) םהרבא תיב ןופ רבחמ ,(9) ןהכה קחצי ׳רב םהרבא ׳ר :ןרעוו

 ןחלש ;(64 ׳מונ) םיטש יצע ןחלש ;(44־42 ■׳םונ) הנשמה תבברמ ןופ רבחמ ,השמ ׳רב
 ןופ רבחמ ,ררטסוא ללה ׳רב השמ ׳ר ;(67 ׳טונ) המיענ ירעש ןוא (65 ׳טונ) ךורע
 ןופ רבחמ ,דוד ׳רב םהרבא ׳ר ;(51 ׳טונ) םשובה תגורע ןוא (17 .טונ) השמ שרד
 ׳טונ) םלוע תוכלה ןופ רבחמ ,שלזיימ השמ ׳רב ריאמ ׳ר ;(16 ׳מונ) םהרבא תפרב
 ןוא (א47 ׳טונ) םיעושעש עטנ ןופ רבחמ ,עטנ ןתנ םהרבא ׳ר רעדורב ןייז ;(א18
 יכדרמ ׳ר ;(24 ׳טונ)ןרהא ערז ןופ רבחמ ,ןרהא ׳רב לאירזע ׳ר ;(63־62 ׳טונ) לחש לוק
 ןופ רבחמ ,ביל הירא ׳רב ךורב ׳ר ;(70־69 ׳םונ) תיבה תינבת ןופ רבחמ ,ריאמ ׳רב
 ׳םונ) ןימ״מה תשקב שוריפ ןופ רבחמ ,רדנסכלא ׳רב עטנ ׳ר ;(20 ׳טונ) רוהט בהז
 יבצ ׳ר ;(36 ׳טונ) ןבואר הנחמ ןופ רבחמ ,רזעילא לארשי ׳רב גילעז ןבואר ׳ר ;(53

 .א .א (75־74 ׳מונ) יבצ תראפת ןופ רבחמ ,אקשיב ןימינב ׳רב שריה

 אקייח םייח ׳ר ןעוועג זיא םירפס ןביירש ןופ טיבעג ןפיוא וויטקודארפ םרעדנוזאב
 תודלות ןוא (56 ׳טונ) םייחה רורצ ,(23 ׳טונ)תונורכזה רפס ןופ רבחמ רעד ,ןרהא ׳רב
 ־רעד קחצי ׳ר רעדורב ןייז יוו ,ךאד ןוא .ראי 35 לכה־ךס טבעלעג .(72 ׳טונ)ןרהא
 וצ בורק ןביירשוצנא ןזיוואב רע טאה ,תונורכזה רפס םוצ המדקה רעד ןיא טלייצ
 ,בגא .א .א הריקח ,רסומ ,ס״ש ןוא ך״נת ךיוא םישוריפ ,שורד ,הכלה ןיא םירובח 20
 ענייז ןבירשעגוצ ןעזעג ךיא באה שרדמה תיב רעשטשאמאז ןיא םירפס ליפ ךיוא
 ןופ שממ ןבירשאב ןעוועג זיא ,ךיז ןאמרעד׳כ יוו ,םרעדנוזאב ,תורעה ןוא תוהגה

 הנקלא ׳רב לאומש ׳ר ןופ ,לאומש םוקמ תובושתו תולאש רפס רעד ,לוואט זיב לוואט
 .(ח״צת ,הנוטלא)

 ןופ ליפ זא יוזא ,הרות ןיא תולדג רעייז ץוח זא ,ןרעוו טנאמרעד ךיוא ךראד םע
 ןעגנופאש עקידלזרב ןאצ יסכנ ןבילבראפ גאט ןקיטנייה ןזיב ןענייז םירובח ערעייז
 ןעוועג שטשאמאז ימכח יד ןופ ליפ ןענייז ,םימכח ידימלת ןדיי ןופ טנרעלעג ןרעוו ןוא
 ;(10)ןייטאל טנעקעג טאה ןהכה םהרבא ׳ר .ךיוא ןטפאשנסיוו ערעדנא ןיא םידמולמ
 ־םא ןיא רענעק א ןעוועג זיא השמ ׳רב המלש ׳ר ;(11) םש-לעב לאוי ׳ר עבלעז םאד
 זיא השמ ׳רב לארשי ׳ר ;(12) וו״זאא קיזומ ,קיטאמעטאמ ,ערבעגלא ,עימאנארט

 .ערעדנא ליפ יוזא ןוא (13) רעטנרעלעג רעטמיראב א ןעוועג
 ־םיה רעשינבר רעטסווואב רעד םאוו ,ןבעגוצרעביא טנאסערעטניא ןייז טעוו םע
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 .שטשאמאז ןייא הפוקת רענעי ןגעדד טביירש ,רעציבמעד ןמחנ םייח ׳ר ,רעקיראט
 הדוהי ירע לכמ תניוצמ ץטשומאז ריעה התיה — רע טביירש יי- איהה תעבו״
 תלדגמ ריעל ,הישותו עדמ ,המכחו הרות וידחי הל הרבחש ריעל ןילופ תנידמבש
 תבשב םש ובשי רשא לארשי ילודגמ הברה יכ .דחי םג המכחבו הרותב ליח ירובג
 הזו ,המכחה תותלד לע כ״ג דוקשל בלו ןיע ונתנ ,הרותב םתדיקש דבלמ ינומכחת

 .(14) ״ירפ ושע םגו וחילצהו ולדג יכ ,םדיב התלע הזו

 זדנוא וצ .שטשאמאז ןיא טלצראווראפ ןעוועג זיא הלבקה תמכח יד ךיוא ןוא
 ןיוש יד ןענייז םאד ,םילבוקמ רעשטשאמאז יירד זיולב ןופ ןעמענ יד ןעגנאגרעד ןענייז
 ׳ר ןוא ירוא ׳רב לאוי ׳ר לקינייא ןייז ,רעטשרע רעד ,םש־לעב לאוי ׳ר :עטנאמרעד
 סאד רעבא .דארב ןיא דיגמ ןעוועג ענייז ןראי עטצעל יד זיא רעכלעוו ,רירטסוא השמ
 ־עגמורא ןעוועג זיא ,רעטייווצ רעד םרעדנוזאב ,םש-לעב לאוי׳ר זא ,טנאקאב זיא

 .םידימלת לאצ עסיורג א טאהעג טאה ןוא רערעראפ ליפ ןופ טלגניר

 ־נביירש ,ץיוורוה שריה יבצ ׳ר ,רעקיראטפיה רעשינבר רעטנאמרעד ןיוש רעד
 הלודג הלהק" א ןעוועג זיא יז זא ,םיוא .דנא .ווצ ךיז רע טקירד שטשאמאז ןגעוו קיד
 עקביו ,םשה ישנאו םירפוסו םימכח האלמ ,לארשיב םאו ריע ,דואמ דע הבושחו
 הלבקה תמכח לשו הרות לש אינסכאל ׳יהתו ,ריעה בחור אלמב דומלתה רוא רחשכ

 .(15) ״...עדמו המכח לשו ,ןח יעדויו

 םאד ןוא ןראוועג רטפנ רטנרעלעגכיוה קחצי בקעי ׳ר זיא (1772) ב״לקת ראי ןיא
 .(45 ׳טונ) םימכח תנשמ רפס ןופ רבחמ רעד ,(ףסוי ׳ר ןוז ןייז וצ רעבירא זיא תונבר
 ¬ישח םאד ןראוועג ןביוהרעד טייצ ןייז ןיא זיא ןלייצרעד ןגעלפ שטשאמאז ינקז יוו
 ךיוא טאח םעד וצ ,ךעלריטאנ .רעירפ לאמנייק יוו הליהק רעשטשאמאז רעד ןופ תוב
 לייט א ןעוועג שטשאמאז זיא ןראי תונבר ענייז ןופ ךשמב םאוו ,םאד ןפלאהעגוצ
 ־אקע טכארבעג טאה ךיירטסע טימ גנודניבראפ יד ןוא ,(1809—1772) עיצילאג ןופ
 רעייז ןעוועג זיא ןיילא ל״ז רטנרעלעגכיוה ףסוי 'ר .טאטש רעד ראפ עפש עשימאנ
 עסיורג א טזאלעגרעביא םיא טאה ,ןילבול ןופ םטייח ׳ר םהרבא ׳ר ,עדייז ןייז .ךייר
 עסיורג ןייז ןטלאהוצסיוא ןבעגעגקעווא רע טאה הליהק רעד ןופ תוריכש םאד .השורי
 ־עה שריה יבצ ׳ר םינואג עטטיראב יד ןעוועג ןענייז םידימלת ענייז ןשיווצ .הבישי
 ןוא (59־58 ׳מ1נ) ףירח יכצ ׳ר סרטנוק ,(30־27 ׳טונ) ןימינ ביט ןופ רבחמ ,רעל
 לאומש ןורכז ןופ רבחמ ,רעלעה ליוונייז לאומש 'ר רעדורב ןייז ;(76 ׳מונ) בהז יחופת

 .א .א דארב ןופ רעגולק המלש ׳ר ;(22 ׳טונ)

 ־אב רעד ,םירוביח ענייז ןבירשעג ןוא שטשאמאז ןיא ןסעזעג ךיוא זיא טלאמעד
 יקיפא ,(8־7 ׳םונ) םיה ייא ןופ רבחמ רעד ,לדע ביל הדוהי ׳ר ןואג ןוא ןשרד רעטנאק

 .(38 .טונ) םירוהט םימ ןוא (37 ׳טונ) חותפנ ימ ,(10־9 ׳טונ) הדוהי

 ךיוא טזייוו ,טכיירגעג טאה טייצ רענעי ןיא שטשאמאז ןופ םור רעד טייוו יוו
 ־אז ןבילקעגסיוא טאה ,ל״ז ץנארק בקעי ׳ר ,דיגמ רענבוד רעטמיראב רעד םאוו םאד
 ־פא ןבאה לוש רעשטשאמאז רעד ןיא .עיצנאטס־םנבעל רעטצעל ןייז ראפ שטשאמ
 ןופ טלגנירעגמורא ,אד .םעינאפמיס־שורד ענייז ןופ ןדראקא עטצעל יד ןעגגולקעג
 .החונמ עטראגעג יד ןענופעג ךעלדנע רע טאה ,שטשאמאז ימכח יד ןופ גנורעראפ
 ,תושרד ענייז ןופ ןעגנונעכייצראפ עצרוק יד טכאמעג ,ךעלניישראוו ,רע טאה אד ןוא
 ןייז ךאנ ,ןבאה ,םהאלפ שירעב ׳ר ךאנרעד ןוא קחצי ׳ר ןוז ןייז טשרעוצ עכלעוו ןופ
 דכונ) םקעי להא :םירוביח עטנאקאב ענייז ןעוועג רדסמ ,ה״סקת תבטב ז״י ,הריטפ
 לוק ןוא (35 ׳טונ) תורמה רפס ,(33 ׳םונ) גקעימ םכוכ ,(32 .םונ) העושי םוי ,(5־1

 .(57 ׳טונ) בקעי

 ¬עד יד ןופ רענייא ןענאטשעג זיא טייצ רענעי ןיא לוש ןיא דומע םייב ךיוא ןוא

— 224 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ןוא ."ןזח ןאטשאק" ןפורעג ,ביורטנייוד המלש ׳ר — םינזח עטסטמיראב עקיטלאמ
 .ןזח ןסיורג ןוא דינמ ןסיורג ריא טימ שטשאמאז ןעוועג אנקמ טאה ןליופ-שידיי

 ןבילקעג ןליופ ץוחמ ןוא ןליופ ןיא תוליהק עשידיי עטסנעעזעגנא יד עקאט ןבאה
 ןיא םינבר ןעוועג ןענייז רעשטשאמאז .שטשאמאז ימכח יד ןשיווצ םינבר ערעייז
 ־רוח לאירזע ׳ר) ןילבול ;(השמ ׳רב המלש ׳ר) גרעבמעל :יוו טעטש עסיורג עכלעזא
 ןימינב ׳רב שריה יבצ ׳ר) ו״הא ןוא דארב ;("םאק רענרעזייא רעד" ןפורעג ,ץיוו
 שריה יבצ ׳ר) ןיבוא ;(.אקשיב ןימינב ׳רב ןמלז המלש השמ ׳ר) עקארק ;(אקשיב
 ׳ר שודקהב קחצי ׳ר) םדרטשמא ,(רעלעה ליוונייז לאומש ׳ר) אלשימערפ ;(רעלעה
 ־לעוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק ליפ יד ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,(א15)(המלש

 .םינבר ערעייז ראפ■ רעשטשאמאז טאהעג ןבאה עכ
 יד ןזייוו ןא ןיוש ךיז ןבייה ל״ז רעטנרעלעגכיוה ףסוי ׳ר ןופ טייצ רעד ןיא בגא
 לארשי ׳ר ןופ םידימלת יד ןשיווצ ,תמא .שטשאמאז ןיא תודיסח ןופ ןצארפש עטשרע
 ׳רב רעב בוד ׳ר :רעשטשאמאז א ןופ ןעמאנ םעד ןיוש רימ ןעניפעג ל״ז בוט־םש־לעב
 ןיא אתביתמ-שאר טצעלוצ ןוא אשייר ,קינשארק ,ץינזאק ןיא בר ,ןילבולמ •ביל ׳ירא
 שטשאמאז ימכח יד זא ,ללכ םעד ראנ טקיטעטשאב טרפ רעד רעבא .(16) גרעבמעל
 ןופ ןזייוואב ןייק טשינ ךיוא ןבאה רימ םגה ,תודיסח םוצ ןעוועג הטונ טשינ ןבאה
 םאנסיוא ןטימ רעדיוו ,גנוגעוואב רעשידיסח רעד וצ רערעייז טפאשרעגגעק רענעפא
 רעטנוא .ןילבול ןיא בר ,ץיוורוה לאירזע ׳ר רעטנאמרעד רעירפ רעד — םענייא ןופ
 ,ןראוועג ןבעגעגסיורא טלאמעד ןענייז םאוו ,תודיסח ןגעק תומרח ןוא םיזורכ עלא יד
 .(17)רבחמ רעדא ,בר רעשטשאמאז א ןופ ןעמאנ םעד ןבירשעגרעטנוא טשינ רימ ןעעז
 -וצניירא ןזיוואב טשינ גנואייטשטנא ריא ןופ תישארב םייב טאה תודיסח םאוו םאד
 ־אז םאוו ,םעד וצ ןרעוו ןבירשעגוצ ,ץלא ןופ רעכיג ,ףראד ,שטשאמאז ןיא ןעגנירד
 ־לעב .ענעגייא עריא ןופ עיצידארט רעד טימ טבעלעג טלאמעד ךאנ טאה שטשאמ
 א ןעוועג ןיילא זיא רעכלעוו ,ירוא ׳רב לאוי ׳ר — ןטייווצ םענופ םרעדנוזאב ,םמש
 ךאנ ןראי עגנאל זיא העפשה ןייז .רערעראפ ליפ רעייז טאהעג ןוא םידימלת ןופ יבר
 טאה ,׳יעשי ׳ר ןוז ןייז ןוא שטשאמאז ןיא קידוועעזנא ןעוועג ץלא ךאנ הריטפ ןייז
 טייצ רעד ןיא טשרע .(18) רעטאפ ןייז ןופ טרא םאד ןעמונראפ וליפא טייצ עסיוועג א
 ןעוועג זיא ןיילא ףסוי ׳ר .גגורעדנע יד ןעמוקעג זיא ל״ז רעטנרעלעגכיוה ףסוי ׳ר.ןופ
 רעצינזאק םעד ,ןליופ ןיא תודיסחה ילודג יד ןופ םענייא טימ טעדניירפאב טנעאג
 םוצ המכסה ןייז ןבעגעג ךיוא טאה רעטנרעלעגכיוה ףסוי ׳ר .(19)ל״ז לארשי ׳ר דיגמ
 רעב ׳ר ףיוא טביירש רע ווו ,(ט״נקת ,בובל) םירקי יטוקל רפס ןשידיסח ןטנאקאב
 מ״מ ל״ז רעב בוד ר״רהומ יקלא שיא דיסחה ןואגה ברה הרובחמ דח" :שטירזעמ ןופ

 ".שטירזעמ ק״קד
 רעקיטלאמעד רעד ךרוד זיא רפס רעקיזאד רעד זא ,טכא ןיא ןעמענ ףראד ןעמ
 ןיירא םרח ןיא ןראוועג טגיילעגניירא ,קחצי ׳ר בר םענופ שארב ,הליהק רעוועקארק
 יאדווא זיא ,וצרעד .המכסה ןייז ןבעגעג טאה רעטנרעלעגכיוה ףסוי ׳ר ביוא ןוא ,(20)

 .םיא וצ טנעאנ ןעוועג זיא רפס ןקיזאד ןופ ןכות רעד זא ,ןעמענוצנא

 ןא זא ,ןרעוו טנאמרעד ךיוא ףראד שטשאמאז ןיא תודיסח ןגעוו קידנדער ןוא
 עדייז ןייז .ל״ז רעוועשטידרעב קחצי יול ׳ר ךיוא ןעוועג זיא ןטראד ןופ רעקימאטשפא׳
 ׳ר ןופ הרות רתכ רפס ןופ רעש ןפיוא .שטשאמאז ימכח יד ןופ ןעוועג זיא ,השמ ׳ר
 ןואגה ו״מאאב ריאמ ...ינא יתרבח" :סוחי ןייז ןא רע טיג ,ריאמ ׳ר ןוז םקחצי יול
 ןואגהב באקסוה ק״קד ד״בא ה״הלז ריאמ ׳ומ ןואגהב ריאי ורנ קחצי יול ר״רהומ
 יול ׳ר זיא עקאט שטשאמאז ןיא זא ,ארבס א ."שטשימאזמ ה״הלז השמ ר״רהומ

 .(21)ןראוועג ןריובעג (1740) ק״ת ראי ןיא ,קחצי
 ׳רב םהרבא ׳ר ,דיסח רעשטשאמאז א יוו וליפא רימ ןעעז ןראי ערעטעפש יד ןיא
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 טקורד ןוא ,בוראקמ לאומש 'רב הנ ׳ר ,ןיבר ןייז ןופ תורות יד ?,יוא טביירש ,עשוהי
 .(ו״כרת ,אלסרב) ןח בק רפס שעד פא ךאנרעד

 ־אילביב רעד וצ ריפניירא םעגיא .בגא ךרד ראנ סאד ךרא ןאזנרעד טגאזעג יוו
 ןיא תודיסח ןוא םידיסה ןגעוו ןביירש וצ ךעלריפסיוא טרא םאד טשינ זיא עיפארג

 ."הימכחו 'ץשומז ריע" :טעברא ןיימ ןיא ןאט וצ םאד ךאה ךיא .שטשאמאז
 ־עג זיא טייקמאזרעלעג :טנכייצעגסיוא שטשאמאז ךיז טאה ךאז א ךאנ טימ ןוא
 רעשטשאמאז ןופ שמש רעקשטיטלא רעד טגרעלעג טאה ץלא .ללכה ןיבק רעד ןעוו
 יוו ןעוועג ךאנ זרא םע שינעכעדעג םנעמעוו ןיא ,ה״ע םילאד המלש ׳ר ,שרדמה תיב
 ,טלייצרעד רימ טאה ,לאמא רעשטשאמאז םענופ ןטלאטשעג ןוא רעדליב יד קידעבעל
 טימ ןעוועג טלופרעביא יוזא זיא שרדמה תיב רעד ןעוו ,ןטייצ יד ךאנ טקנעדעג רע
 ,פערט ןטייז עדייב ךיוא וליפא ערעדנא ,"שילאפ" ןיא ןסעזעג ןענייז ליפ זא ,רענרעל
 רעוו .טנרעלעג ןוא טנעה יד ןיא תורמג טימ ,שרדמה תיב םוצ טריפעג ןבאה סאוו
 טפאשקנעב ןופ ןאט ןקידנריר א ןיא טקידנעראפ רע טאה — ןעזעג טשינ םאד טאה׳ס

 .טנרעלעג טאה שטשאמאז יוו טשינ סייוו — ןטייצ ענעגנאגראפ ךאג

 ןעמ ראג יוו .ןברוח ררא ןופ געט עטצעל יד זיב ןבילבעג ןענייז םעד ןופ תודע ןוא
 קידריווקרעמ א ןעזעג ןעמ טאה ,שרדמה תיב םעגופ לעווש יד ןטארטעגרעביא טאה
 שרדמה תיב ןקידתובחר םענופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןטייז ריפ עלא :דליב
 ־עג ךיז טאה גיוא םאד ווו .יילרעלא םירפס טימ עטפארפעגנא קנעש טימ ןגאלשאב
 ־ייטש ןטמיראב ןבעל ,טנאוו־ברעמ רעד ןופ טפלעה א .םירפס — טדנעוועג ןוא טרעק
 ,שרדמה תיב ןראפ םיקסיאמאז יד ןופ הנתמ א ןייז ןעוועג ןבאה לאז רעכלעוו ,רעגייז
 לפיוו ןסיוו ןלעוו וצ ןעוועג ןלעב א לאמא ןיב ךיא ,ןס״ש טימ טלופרעביא ןעוועג זיא
 ־וצטסעפ רעווש טשיג ןעמוקעגנא םאד רימ זיא םע .ןעוועג אד לאמא ןענייז ןס״ש
 יד .רעקינייוו ערעדנא ןרא רעמ טנרעלעג תותכסמ לייט ןרעוו ,טנאקאב יוו .ןלעטש
 ־גא ןופ תותכסמ יד יוו ליפ יוזא טשינ ןעמ טנרעל ,לשמל ,םישדק רדס ןופ תותכסמ
 ןפיוא ןוא .ןסירעצ טשינ ה״ד ,"טנרעלעגסיוא" טשינ ייז ןרעוו אליממ ,םירדס ערעד
 ־יא רענעגייא ןיימ וצ ,ךיא באה םישדק רדס ןופ תורמג עגעבילבעג־ץנאג יד ןופ ךמס

 ...ןס״ש קיסיירד רעביא ןעוועג טראד זיא׳ס זא ,ןעגופעגסיוא ,גנושארעב

 -י.א .שטשאמאז ראפ ןטייצ ערעווש ןעמוקעג ןענייז טרעדנוהראי ןט19 בייהנא
 דיא ,1809 ראי ןיא ,םוטנטשריפ רעוועשראוו ןוא ךיירטסע ןשיווצ המחלמ רעד רעב
 ־עג טאה טאטש רעד ןופ ןברוח רעד .טרעדגילפעצ ןוא טרעטשעצ ןראוועג טאטש יד
 *עג ךיוא זיא רערעדנאווסיוא יד ןשיווצ .טראד ןופ ןרעדנאוווצסיוא ןדיי ליפ ןעגנוווצ
 טלאמעד זיא רעכלעוו ,(39 ׳מונ)ןורכז תחנמ ןופ רבהמ רעד ,ךיש רעב ךלאוו ׳ר ןעוו
 ןיא םירחסמ עטגייווצעצ טימ ,שטשאמאז ןיא ןדיי עטסכייר יד ןופ רענייא ןעוועג
 ־עג טביורעגסיוא געמראפ ץנאג ןייז זיא ראי םענעי ןיא ןוא ,קיצפייל ;וא ןיוו ,דארב
 רעד ,רעטנרעלעגכיוה קחצי ׳ר ,בר רעשטשאמאז רעקיטלאמעד רעד .(22) ןראוו
 טנשריעג תונברה־אסכ ןטימ ןעמאזוצ טאה רעכלעוו ,(21 'זנוג) קחצי ןורפז ןופ רבחמ
 רע זא ,ןראוועג טמיראראפ יוזא זיא ,געמראפ םיתג א רעייז ךסוי ׳ר רעטאפ ןייז ןופ
 ןייז ןופ םידעומל תותוא רפס םעד ןקורדוצפא טייקכעלגעמ ןייק טאהעג טשינ טאה

 .(23) רעטאפ
 תחנמ ןוא קחצי ןורכז :םירוביח עטנאמרעד ייווצ יד רימ ןבאה טייצ רענעי ןופ
 םאד ןרא ,םירוביח עיינ ייווצ וצ ןעמוק רעטעפש ראי קילדנעצ יירד א טימ .ןורפז
 השמ ׳ר ןופ ,(13 .טונ) השמ תיכ םעד — םינבר ״עשיטאטש־יינ״ ייו ;צ ןופ דארג

 דיא רעכלעוו ,המלש ׳רב ןמחנ ׳ר ןופ ,(50 .זנוג) המלש תרטע םעד ןוא ,ןייטשפע
 .םילשורי ןיא ןראוועג רטפנ

 רשכוה םירוביח יד רימ ןבאה טרעדנוהראי ןט19 ןופ טפלעה רערעדנא רעד ןופ
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 יבצ ריאמ ׳ר ,טחוש רעשטשאמאז ןופ ,(31 ׳טונ) םולש יפא די ןוא (18 ׳טונ) חבזה
 .ראנש לאנתנ ׳ר ןופ ,(19 ׳טונ) לאנתנ םירקה רפס םעד ןוא ,קחצי בקעי ׳רב

 ייווצ טיט ראנש לאנתנ ׳ר רעדיוו ךיז טזייוואב טרעדנוהראי ןקיטנייה בייהנא
 ־םקלאפ פיט רעטנאסערעטניא ןא .(49 ׳טונ)ןגכ ןדע ןוא (30 ׳טונ)ןגכ לויט :םירוביח
 "ךמע" ןופ ובר רעד גנאל־ןראי ןעוועג .ראנש לאנתנ ׳ר רעקיזאד רעד ןעוועג זיא ןשרד
 ־עג ךיוא ןוא ךישלא ןטיט שטוה ,שרדמ ,בקעי־ןיע ייז טיט טנרעלעג .שטשאמאז ןיא
 ןוא ."לכלוש ןשיבצק" ןיא ךאנרעד ןוא "לביטש להק" ןיא טשרעוצ ייז ראפ טנשרד
 .ןבראטשעג רע זיא "בקעי ןיע" ןענרעלריפ ןטימניא ,בירעמל החנמ ןיב ,עקאט טראד
 ןיא בר ,("טאטש־יינ" ןופ)גנילדירפ שריה יבצ ׳ר טאה (1928) ח״פרת ראי ןיא
 םלועה םויק ,(25 ׳טונ) םייחצנה םייח :םירוביח יירד ענייז טקורדעגפא ,ץיבוקסיב
 עשינבר א טריטקאדער ןוא ןבעגעגסיורא טאה רע .(61 ׳טונ) יכצכ ץר ןוא (60 ׳טונ)
 קידנבייהנא ,ראי 20 וצ בורק ןענישרעד זיא עכלעוו ,ראכה .נ .א טפירש־ראי־לטרעפ

 .ןליופ ןופ עיצאפוקא רעשיצאנ רעד וצ זיב (1921) א״פרת ראי ןופ
 יד .םירבחמ רעשטשאמאז :לטיפאק םענופ ףוס ןשינארט םוצ רימ ןעמוק אד ןוא
 ־רעוו יד ןביירשוצפיוא זיא רעווש ךעלקיטייוו יוו ,רעווש יוו .ןרעטיצ ןא טבייה טנאה
 יקסניטסאג השמ םייח ׳ר ...רעטצעל רעד .רבהמ רעשטשאמאז רעטצעל רעד :רעט
 טקורדעג ןראוועג זיא רפס ןייז ןוא ,רבהמ ןטצעל ןקיזאד םענופ ןעמאנ רעד זיא ל״ז
 ןשיווצ שטשאמאז ןוא ןליופ־שידיי ןעקנאוושראפ טאה םאור ,לובט ןקיטולב ןכאנ ןיוש
 אד ןוא ,ריביס־תולג ןרעטיב םעד ןכאמכרודא ןכאנ עקירעמא ןייק ןעמוקעג .םעד
 רע .(47 ׳טונ) השמח תלחנ רפס ןייז טקורדעגפא (1949) ט״שת ראי ןיא ,רע טאה
 ןייז ןופ הכלה ת,יוא ןוא הרות ךיוא םישודיח לייט םעניילק א ןבילקעגפא ךיוא טאה
 ־טנפעראפ סע ןוא ,ל״ז םולב םייה השמ ׳ר ,בר רעשטשאמאז ןטצעל םעד ,רעווש

 .השמ תראפת .נ .א רפס ןייז וצ באגוצ א יוו טבעל

 ,םירבחמ־טשינ םינבר רעשטשאמאז ןופ ןעמענ יד ןרעוו טנכייצראפ ךיוא אד לאז
 ־ייז םאד .(1939) ט״צרת ראי־ןברוח םוצ זיב ל״ז רעטנרעלעגכיוה קחצי ׳ר ךאנ ןופ
 השט ׳ר ,(וואקרטעיפ ןיא בר ךאנרעד) שלזיימ בקעי הדוהי הירא ׳ר :ןעוועג ןענ
 המלש !ףסוי ׳ר ,רעבליז לאומש ׳ר ,("טאטש־יינ") רעכייט בקעי םהרבא ׳ר ,להאוו
 עמאס יד ןוא ,(הארוה־הרומ) דימשדלאג םייח ׳ר ,דארבסייוו־ץיוורוה ,יולה יתבש
 שיגארט יוזא זיא שטשאמאז־שידיי לטיפאק עכייראלג םאד ןעמעוו טיט ,יירד עטצעל
 םייח השמ ׳ר ,("טאטש־יינ") דלעפנרעטש־ץיוורוה יולה יכדרמ ׳ר :ןראוועג ןסאלשעג
 ךאנרעד) טיירטשנעבאה ןתנ ׳ר ,ד״יה .(הארוה הרומ) ץיוורוה קודצ ׳ר ןוא םולב

 .(לשימעשפ ןיא צ״ומ

 תולאש ןוא םישודיח ליפ רעייז די־בתכ ןיא טזאלעגרעביא ןבאה ייז ןופ לייט
 .(24) ןראוועג טקורדעגפא טשינ ייז ןענייז תוביס ענעדישראפ תמחמ ןוא ,תובושתו

* * 
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 רעשטשאמאז םאוו ,םירוביח 80 עלופ םורא טמענ המישר עשיפארגאילביב יד
 אזא ראפ רעפיצ עקידנטיידאב א ראג .ןבעגעגסיורא ןבאה םימכח ידימלת ןוא םינבר
 טנעקאב ןעמ ןעוו .(25) ןעוועג זיא שטשאמאז יוו הליהק רעשידיי רעניילק תומכ ןיא
 ןופ זיא גנונרעל־הרות ןופ טיבעג ןייא ןייק זא ןעמ טעז ,םירוביח יד ןופ ןכות ןטימ ךיז
 ךיוא םישוריפ :םתא ןעמענ ייז .ןראוועג ןזאלעגסיוא טשינ םירבחמ רעשטשאמאז יד
 ,ךורע ןחלש ,ם״במר ,תוינשמ ךיוא ,(הדגא ןוא הכלה) ם״ש ךיוא םישודיח ,ך״נת
 ךיז באה ךיא .וו״זאא קודקד ,תודיסח ,הלבק ,הריקח ,רסומ ,שורד ,תובושתו תולאש.
 טנאה רעד ןופ םיורא זיא׳ס יוו יוזא ,רפס ןדעי ןופ ןקורד עטשרע יד ןבעג וצ טימעג
 סאד זיא םימעט עשיפארגאילביב בילוצ .רעבעגסיורא ןטשרע ןופ רעדא ,רבחמ ןופ
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 םענופ ןקורדרעביא ערעטעפש יד ןיא ןרעו', לאמטפא םאוו ,םעד תמהמ ,קיטכיוו רעייז
 עטנאסערעטניא רעייז יד זיא ,לשטל ,יוזא .ןכאז עסיודעג ןזאלעגסיוא ,רפס ןקיבלעז
 ־פיוא ערעטעפש לייט ןיא ןאראפ טשינ םדא תודלות םוצ טראווכאנ םאד ןוא המדקה
 ,ןראוועג טקורדעגרעביא לאמ ערערעמ ןעגייז עכלעוו ,םירפס■ ערעדנא ןיא .םעגאל
 ןופ קיטכיוו ןעוועג יאדווא טלאוו׳ס .םיטרפ ערעדנא ןוא רפס םוצ תומכסה יד ןלעפ
 עלופ א ייז ןופ ןבעג וצ ,םעגאלפיוא ערערעמ ןענישרעד זיא׳ס עכלעוו ןופ םירפס יד
 ןוא טגייווצעצ קראטש ךיז טעברא יד טלאוו לאפ םעד ןיא .המישר עשיפארגאילביב
 סאד ןיוש לעוו ךיא .שטשאמאז סקנפ ןופ ןעמאר יד ןעוועג גנע םעד ראפ טלאוו׳ס

 .הימכחו ׳ץשומז ריע טעברא רעקידללוכ ןיימ ראפ ןזאלרעביא
 רפס ;(27 ׳טונ)ןיטיג ביט ןופ ןקורד עטשרע יד ןעז וצ ןעגנולעג טשינ רימ זיא-׳ס
 טנכייצראפ טרעוו יירד עקיזאד יד ןופ .(40 ,סונ) םיקלא תולעפמ ןוא (35 ׳טונ) תודמה
 ןענישרעד ןענייז עכלעוו ,ןכאז 3 ךאנ ןעזעג טשינ ךיוא באה ךיא .ןקורד עטייווצ יד
 (41 ׳טונ)ןהכ הארמ ;(15 ׳טונ) ׳ב קלח ,ינוא ןב :ןענייז םאד .לאמ ןייא יוו רעמ טשינ
 .ןפארגאילביב ןופ זייוונא ןטיול ןבעגעג אד ןרעוו ייז .(א47 ׳מו.נ) םיעושעש עטנ ןוא
 םגה ןוא ,קורד ןטשרע םעד ןעזעג טשינ ךיוא ךיא באה (26 ׳טונ) ןונבלה בוט םענופ
 ־עג ךיא באה ךאד ,תובבלה תובוח ןטיט ןעמאזוצ לאמ ליפ רעייז ןענישרעד זיא רע
 ןופ טנכייצראפ טרעוו יז יוו טיול ,עגאלפיוא עטשרע יד ;בעג וצ רעסעב ראפ ןטלאה
 'טונ) לאנתנ בירקה רפס רעד .(3928 ׳טונ ,479 'ז) השמ תלהק ןיא רעניוו לאומש
 ןעגנואימאב עניימ עלא ןוא ךארגאילביב םוש ןייק ןופ טנאמרעד טשינ טרעוו (19
 ,םעד ןופ ךמס ןפיוא אד םע ןבייצראפ ךיא .טריפעג טשינראג וצ ןבאה םע ןכוזוצפיוא
 ,םירפס יד ייב .ןגב ןדע רפס ןייז ןופ רעש ןפיוא יוזא טביירש ןיילא רבחמ רעד סאוו
 אזא ןבעגעגוצ רעמונ־ךיול םייב טרעוו ,טאהעג טשינ רימ ראפ באה ךיא עכלעוו

 .* ןכייצ
 ןעמונעגגיירא המישר רעשיפארגאילביב רעד ןיא באה ךיא זא ,ןפאה ליוו ךיא
 ןייז ראבקנאד רעייז לעוו ךיא .טכעלטנפעראפ ןבאה םירבהמ רעשטשאמאז סאוו ץלא
 ־אז ןופ םירפס ךאנ ךיוא ןזייוונא רימ ןלעוו ייז ביוא ,רעשראפ ןוא ןפארגאילביב יד
 ןעמענניירא ןענעק םאד לאז ךיא ידכ ,ןעזראפ באה ךיא עכלעוו ,םירבחמ רעשטשאמ

 .הימכחו ,ץשומז ריע טעברא רעטנאמרעד ןיימ ןיא

 ןוא ןטנרעלעג םעד קגאד א ןקירדוצסיוא בוח ןעמענעגנא ןיימ ראפ טלאה ךיא
 רעייז ראפ ןאמרעביל םייח 'ר ףארגאילביב םעד ןוא דניקביר קחצי ר״ד ךארגאילביב
 ןקיצראה א .עיפארגאילביב יד ןלעטשפיונוצ םייב גנוריסערעטניאראפ רעכעלדניירפ
 ־עטשטפירש ןכיירטסייג םעד ,שטשאמאז סקנפ ןופ ראטקאדער םעד ךיוא חוכ־רשיי
 יד ןטיירגוצ םייב ןעגנוזייוונא עטוג ענייז ראפ ,ןייטשנרעב .וו יכדרמ דניירפ ,רעל

 .ןעניישרעד תוטילשב ןענעק לאז יז ןכעלגעמרעד ןראפ ןוא עיפארגאילביב

 ־וצ ןוא טכארטראפ זיא טעברא יד .ריפניירא םענופ ןושל ןגעוו טראוו א - יוא
 — ןראוועג ןבירשעג ןענייז םירוביח יד ןבלעוו ?,יוא ןושל םעניא ןראוועג טיירגעג
 עיפארגאילביב רעד ןופ עיצקורטסנאק רעקידהא־רועמ רעד ראפ ןוא .שדוקה ןושל
 רעבא ןיב ךיא .ןושל ןקיבלעז ןיא ןייז לאז המדקה יד ךיוא ןעוועג רעסעב יאדווא טלאוו
 שטשאמאז סקנפ םענופ רעבעגסיורא יד ןוא ראטקאדער ןופ גנאלראפ םעד ןעמוקעגכאנ
 עלא ידכ ,טניישרעד "סקנפ" רעצנאג רעד ןכלעוו ןיא ,שידיי ןיא המדקה יד ןביירש וצ
 רעד ןופ לכה־ךס א ןוא דליב יונעג א ןבאה ןלאז ,רענעמכאפ־טשינ יד ךיוא ,רענעייל
 םענופ ןושל םאד ,שידיי ןושל ךאד זיא .יוזא טוג רשפא זיא ךעלסילש .עיפארגאילביב

 רעשידיי רעקידתורוד ךרוד ןראוועג טקילייהעג ,םוטנדיי ןשיליופ םענעטינשראפ
 ־עגפיוא הרות ישודיח ערעייז ןבאה םאור ,םירבהמ עקיבלעז יד עקאט .עיצידארט
 ןבעגעגרעביא םירועש ןוא תורות הפ־לעב ערעייז ךאד ןבאה ,שדוקה ןושל ןיא ןבירש
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 בקעי ׳ר ,ריזראבז םהרבא ׳ר ,חיכומ רעב ׳ר ךאר ןבאה שידיי ןיא .שידיי ןושל ןיא
 ־נוזעגסיוא ןוא טרענודעגסיוא םינשרד ןוא םידיגמ רעשטשאמאז ערעדנא ןוא ןינארק
 השודק הליהק רעד ןיא תושרד עקידנריר־קיצראה ןוא עקידנזיורב-קימאלפ ערעייז ןעג
 טגנערבעג ךיילגוצ רעבא טפארטשעג ייז ןבאה ןושל ןקיזאד םעניא .שטשאמאז
 ןושל .רעטסעווש ןוא רעדירב עטגאלפעג ןוא עטרעצראפ ערעייז גנוגעפאה ןוא טסיירט
 !ןיורא־גראב ןקיראי־טנזיוט םעד טיילגאב טאה ,שדוקה ןושל ןופ טייז רעד ייב ,שידיי
 המדקה ןא טוג רעייז רעבירעד טסאפ םע .ה־י־ןיל־הפ ןיא ןפאש ןוא ןבעל שידיי ןופ

 /ץשומז ימכחו ינבר ירפס ןופ עיפארגאילביב א וצ שידיי ןיא
 ןופ ןעלטעצבוז ענעדישראפ 7 ןאראפ ךיוא ןענייז עיפארגאילביב רעד ןופ גףוס םוצ

 .טעטש ןוא םידיחי ןופ ןעמענ

* * 

 ר״רהומ ןרעטלע עניימ ןופ חצנ ןורכז םעד טקילייהעג זיא טעברא עקיזאד ןיימ
 ־ורב ןיימ ,(אדנאל תחפשמל) ריאמ השמ ׳ר תב םירמ עבאט תרמ ןוא יכדרמ/רב דוד
 ,לימע ןוא חקבר הלייב רעטסעווש עניימ ןוא ,עילימאפ עצנאג ןייז ןוא יכדרמ ׳ר רעד

 !םמד םוקני םשה .ןליופ־ןברוח ןיא ןעמוקעגמוא עלא ןענייז עכלעוו

 םיובלדנאמ בוד בקעי
 .ז״טשת ,רייא ,קראי־וינ

 :תורעה
 ,1951 ,קראי־וינ "רעטעלב־אוויי" ,שטשאמאז ןיא םידרפס :יקצאש .י :עז (1)

 .סקנפ רעזדנוא ןיא ןוא .120—93 ז״ז
 :ןעז לוש רעד ןגעוו (2)

 82)3$2]0>]3011'1152, ?1306 £01ז115]1 915101]1 82(31111, 0111. 1926, 21־23.

 ־לת "רובשנו ה נ ו א ג ב ׳ץ ש ו מ ז ןיא ,הנשיה ריעב תסנכה תיב :ץיבודיוד .ד
 .סקנפ רעזדנוא ןיא ןוא .32—29 ז״ז ,ג״ישת ,ביבא

 םיקצינלעימכ טרעדליש ,יזנכשא םהרבא ׳ר ,"ט״תו ח״ת תריזג" ןופ רוד־ןב א (3)
 :רעטרעוו עטמארגעג־קידהצילמ עקידרעטייוו יד ןיא שטשאמאז ןופ גנורעגאלאב

 ,הרוצבה טשמאז ק״קל םיזחופה ואבשכ"
 ,הרגוסמו דאמ הרוצב ריע א־הש

 ןמ םינפל הנטק המוח" :׳א ח״פ םיחספ י״שר עז] ארוש רבו ארושב
 ,[.מ .ד .י ."הלודגה המוחה

 ,הרטעכ םידדצה לכמ התוא ובבסו
 ,הרעסב ויה םידוהיהו

 ,הרפסל ןיא רשא הפיגמ הכותב היה יכ
 ,ארונה םש דוחי לע םשפנ וטילשהו

 ,הרמ לוקב ׳ה לא ,וקעצו
 ,הרמשמ לומ הרמשמ

 ,הרצ תעב םתקעצ עמש וימחרב אוהו
 ,ארומו הדרח םיאנושה לע הלפנו

 ,הרובג תונע לוק דוגרפה ירוחאמ ועמש יכ
 ,ארקנ דימיזאקו הנידמב שדח ךלמ שיש

 ,הרהמ הושבכי םא תוארל םימוטרחל ש״י לימח ררוצה שארה רמאו
 ,הרעוכמ הרוצב שא לש שחנ םימשב הארת הלילב והונעיו

 ,הרושבל תואה ךל הזו
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 ,הרסמנ ונל היהת ריעה דגנכ ויפ התפי םא
 ,הרזחה ונל הפי ואל םאו

 ,הריבכ שא טהלמ םדגנכ ויפ רעפו שחנ הלילכ וארש היה ךכו

 הרדק ילושכ םהינפו םהירוחאל ובש זא
 ,׳.ארזל םהל היהו

 .(13 ׳ז ,ו״סרת ,םובל ,םיכר תכ רעצ)

 ־אלאב רעד ןגעוו םיטרפ ערעדנא רעביא טיג ,רעוואנאה עטנ ןתנ ׳ר ׳רוד־ןב רעטייווצ א
 טביירש ה ל וצמ ןדי קינארכ רעטסווואב ןייז ןיא .שטשאמאז ןופ גנוטער ןוא גנורעג
 לו|חכ בר םע םינויהו םירדקה וליח לכ םע ש״מי ל״ימח ררוצה ...ועסיז" :יוזא םעד ןגעוו רע
 םימ תריפחו הלופכ המוחב הומכ ןיא רשא הקזח ריע איהו ,שטשומאז ק״ק לע ורוציו םיה

 ואבחיי אלש המוחל םיכומסה םיתבה לכ ריעה ישנא ופרש םשל םיביואה ואבש דימו .הל ביבס
 ורוציו ...ריעה ןמ קוחר הסרפ יצח ךלהמ ריעה לא תשגל םיביואל וחינה אלו ,םיביואה המש
 םעמ ׳א שאר רש םש ׳יה יכ ,שובכל םיביואה םהל ולכי אלו םיבר םימי שטשומאז ריעה לע
 ינקב המוחה ןמ םהילע ורויו זנכשא םעמ ליח ירובג םיפלא תשש םע רואייוו ומשו זנכשא
 .םידוהי םיפלא המכ ותמו ריעה ךותב ׳יה לודג בערו רבד לבא .בר םע םהמ וגרהיו׳ הפירשה

 ,םימשה תחת ףרש שחנ םיפשכה השעמבו הלובחת םיביואה ושע םימיה םש םהל וכרא יכ יהיו
 םיסנ ונילא הינפ םישי םאו ,ונינפל ריעה השבכנו ריעה לא הינפ םישי םא תואל םהל וחקלו
 ,ריעה לא הינפו העש יצח ומכ הדמעיו םימשה תחת שחנ הלע ואר הלילה יצחב יהיו .םהינפב
 ידי#נ ׳םהינפ דגנכ הארו םהל ער ןמיס הזש וארו םירדקהו ןיקאזאק הנחמ לא הכפה ךכ רחא
 הריבה בובל השעש ומכ ונמע רשפתהל םכל בוט אלה :םהל ורמאו ריעה יבשוי לא וחלש
 ונתיש םמע ורשפתנו עמשנל השענ ומידקה הזה רבדה ריעה ישנא עומשכ יהיו .בערב תומחלמ
 הברה ואיבהו המוחה לא םינויהו םירדקה וברק ךכ רחא .םיבוהז ףלא םירשע ריעה יבשוי םהל

 ".םלומג םהל םלשי םשה .םיובש תואמ המכ ריעה ךותבש םידוהיה ודפו ,תודפל םיובש
 ׳רב ריאמ ׳ר ,רוד־ןב רעטירד א עזארפ דעטמיירעג ןיא רעביא ךיוא טיג עבלעז סאד
 הבכרמה לכב םידרומה ועסיו :םיתעה קוצ קינארכ ןייז ןיא ,ןישרבעש סיוא ןועמש
 ,הקזח דאמ איהה ריעהו .הביבחהו הרוצבה ש ט ש ו מ א ז ק״קל הבבר יפלאל םירדק םגו
 םיבר םידוהוי ,המחלמ ילעב םיצירפ וצבקיו ,הקחכ רחא אצמנ אל ,הקמעו המורב הבוט המוחהו
 ביבס /םינוח ויה קוחרמו המוחל םינומה ובריק אל ןכל ...המוחה לע רמשמב ודמע ,המש ויה
 ויה םיבר יכ ,םהמע םחלהל םתמחלמ ילכב ,םהילא תאצל ודחפ םיצירפה .םינפ לכמ ריעל
 ...המוחה לעמ םירומה ינפמ ,המחלמ ךורעלו ריעל תשגל המה םג ודחפ םידרומהו ,םהיאנוש
 ב״י העשב .םינינצל ויה םיצירפה יכ ,םינצו םיחפב אמצו בערב םינויבאו םירישע ריעב ותומיו
 ,הרוצו תומדב םימשב דומעיו ,הלומה לוקב המימשה הלעו ,הלהבב דחא שחנ הארנ הלילב
 ורמא ,םינועדיו תודוא םיפשכב םיאיקבהו ...וירוחאל וינפ תא רזחו ,הריעה וינפ העש יצחכ
 ושעתו ואוב ,הרצב םכלכ ותומת עודמ ,הריעה םולש ירבד וחלשיו ,םינפ אלו רוחא ךופהנ
 םיפלא ד״כ ןתל ,םיבובזכ חכ ופעיו םישלח ,םיבוהאה םידוהיהו םינוריעה וצרתנ ,הרשפ ונמע
 שטשומאז ישנא םודפיו המוהמב ובשש םייובשה תא ,המוחה לא םירדקה ואיביו ...םיבוהז
 רעד ט יול טריטיצ) "...םיבשו םימלע תולותבו םירוחב ,םיביבחה םייובשה לע ורמכיו ,םיבידנה

 .(,ג הנש ,תורפסה רצוא ןיא דנאלרוג י״ח ןופ עבאגסיוא
 ןוי) ט " ת ו ח " ת תורזג :ךיוא עז שטשאמאז ןופ גנורעגאלאב רעד ןגעוו
 ןשיטירק־שיראטסיה א טימ ,ידלאטרעב־יקצאל ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא הלוצמ
 ן ד יי יד ,ץרעה .ש .י ;136 ׳ז ,1938 ענליוו ,אוויי ,(יקצאש בקעי ר״ד ןופ ריפניירא

 .166 ׳ז ,1949 ,קראי־וינ ,ע נ ׳י א ר ק ו א ןיא

 .ווצ טביירש רע ווו ׳ט״ס קרפ ,רשיה בק ,רעוואנדייק שריה יבצ ׳ר :עז (4)
 ק״קמ ש״עב ר״רוהמ ארקנה ורודב םסרופמה םש לעבה רחא דחוימ חילש וחלש ב״חאו" :.דנא
 ׳ןידמע בקעי ׳ר :ןעז ,םש־לעב לאוי ,ר ןטשרע םעד ןגעוו דייר יד זיא אד זא ".טשומאז
 ,רעציבמעד נ״חר ;184 ׳ז ,(ב״?נרת ,אשראוו) םימש תכרבו זע לדגמ

 .ט״ע ףד ,ןושאר קלח ,יפוי תלילכ
 ׳ר ןטשרע םעד ןגעוו טנכייצראפ ,433—432 ז״ז ,לארשי תסנכ ,ןיפ .י .ש
 לאוי ׳ר םשב עודיה אהרטסואב ןירפלייה קיזייא קחצי ,רב לאוי ׳ר" ;יוזא םש־לעב לאוי
 ־וצ טשימ רע .תועט א זיא סאד ."תישמחה תלחתו תיעיברה האמה ףוסב ןושארה םש־לעב
 ןירפלייה קיזייא קחצי ׳רב לאוי ׳ר .ןעמאנ ןקיבלעז ןטימ ןענאזרעפ ערעדנוזאב ייווצ ףיונ
 ,טנאמרעד טרעוו ןעמאנ ןייז ווו םוטעמוא ."םש־לעב" ןפורעג טשינ ןעמ טאה ארטסוא ןופ

— 230 — 



 שטשאמאז סקנפ

 טנאמרעד ןעמ ןערר ןאטעג טרעוו םאד יוו יוזא ,"םש־לעב" רעטרעוו יד ןבעגעגוצ טשינ ןרעו־
 בר ןייק לאמגייק ךיוא זיא רעטצעל רעד .שטשאמאז ןופ םש־לעב לאוי ׳ר ןופ ןעמאנ םעד
 ךו8 קסניפ ,קצול ןיא בר ןעוועג זיא ןירפלייה קיזייא קחצי ׳רב לאוי ׳ר תעב ,ןעוועג טשיג
 ,רעציבמעד :ןעז) ןראוועג רטפנ (1713) ג״עת ראי ןיא זיא רע ווו ,ארטסוא ןיא עקאט טצעלוצ
 ישנא ,רעבאב .ש ;60 'ז ׳םישודק תעד ,רעניוו .ש ;׳צ—ט״פ ףד ,ט ר א ד

 .(88—86 ז״ז ,ם ש
 .139 ׳ז ,(ח״פרת ,בוקרטעיפ) םינואגה יבתכ :עז (5)

 השמ ׳רב ףסוי ׳ר ןופ שדח חנעפ תנפצ רפס םוצ המכסה ןייז עז (6)
 יד טימ ןעמאזוצ ,(1689) ט״מת ראי ןיא ןראוועג ןבעגעג זיא המכסה יד .(ד״גת ,א״דפפ>
 ע״עלו טשומאז ק״קב הנוחה" :ךיז רע טעמתח טראד ןוא ,"ןילופ תונידממ תוצרא ׳דד םינבר"
 ןוא שטשאמאז טזאלראפ רע טאה ראי םעד ןיא .ה .ד .ךיטקיט ק״קב הנוחה (התע תעלו■ =)
 ןיא בר ןעוועג רע זיא ,טנאקאב יוו ,ךאנרעד .ןיטקיט ןיא תונברה־אסכ םעד ןעמונעגרעביא
 *גייס :עז) ןראוועג רטפנ (1713) ג״עת ראי ןיא זיא רע ווו ,קסידב ןיא טצעלוצ ןוא עקארק

 .(.דנא .א ןילעי ביל הירא ׳ר ןופ ווירב םעד ,ה ל ה ת ריע ,ןייטש
 ןוא ,45 ׳ז ,״הרבשבו הנואגב ׳ץשומז״ ןיא ,׳ץשומזב םידוהיה תודלותל :ןיוועל לארשי
 ץ״ת ראי םוצ זיב שזא שטשאמאז ןיא תונבר םבייל הירא ׳ר סיוא טיצ סקנפ רעזדנוא ןיא
 ־טנא עשיראטסיה" עקיזאד יד .ראי קיצפופ וצ טנעאנ בר טראד ןעוועג זיא רע .ה .ד .(1730)
 ןופ "תוצרא עברא דעו" ןופ טנעמוקאד א ףיוא םאוו ,םעד ןופ ןעמוקעג םיא וצ זיא "גנוקעלפ
 טמענ רע ןוא ,"טשמאז ק״קב הנוחה ןילבולמ •׳ירא" :ןבירשעגרעטגוא ךיוא זיא 1730 ראי
 ■,.הירא תגאש תובושתו תולאש ןופ רבחמ רעד ,בייל הירא ׳ר רעד זיא םאד זא ,ןא
 ,טסייוו ,שטשאמאז ןיא םינבר ןופ עטכישעג רעד טימ טנאקאב זיא׳ס רעוו .תועט א זיא סאד
 .ביל הירא ׳ר ןעמאנ ןטימ ,ןטייצ ערעדנוזאב ייווצ ןיא ,םינבר ייווצ ןעוועג ןענייז טראד זא
 ׳ר ןופ ןוז א ןעוועג זיא ,הירא תגאש ןופ רבחמ רעד ,בייל הירא ׳ר רעטשרע רעד
 ־ראפ ט״מת ראי ןיא רע טאה ,טנאמרעד ןיוש יוו ,ןוא ,ח״כ םענופ ןוז א ,ץריה יבצ לאומש

 ןפיוא ךיז טגיפעג ןעמאנ םעמעוו ,בייל הירא ׳ר רעטייווצ רעד .תונבר רעשטשאמאז טזאל
 ןילבול ןופ לאיחי ׳ר ןופ ןוז א ןעוועג זיא ,1730 .ראי ןופ ״תוצרא עברא דעו״ ןופ טנעמוקאד
 -אז ןיא בר ןראוועג זיא רע .(48 ׳מונ — ל א ר ש י חצנ רפס םוצ המכסה ןייז ןעז)
 לעב םענופ לקינייא ןא ,ןיקריס ןמחנ ׳ר ןופ טרא ןפיוא ,(1718) ח״עת ראי ןיא שטשאמ
 המכסה ןייז עז) תונבר רעקסירב םאד ןעמונעגרעביא ןאד טאה רעכלעוו ,הירא תגאש
 ׳רב ביל 'ירא ׳ר .(ח״עת ,מ״אפפ ,אטליפ ׳רב סחנפ ׳ר ןופ םולש תירב רפס םוצ

 .(1739) ט״צת ראי ןזיב שטשאמאז ןיא בר ןעוועג זיא ןילבולמ לאיחי
 ־אז ןיא זיא 1687 ראי ןיא זא ,רעטייוו ןיוועל לארשי טביירש טרא ןקיבלעז ןפיוא
 םאר רע טמענ רעדיוו ןוא .ץ״כ ןושמש ׳רב שריה יבצ ׳ר ןעמאנ ןטימ בר א ןעוועג שטשאמ
 ךיוא זיא׳ס ןכלעוו ףיוא ,ראי םענעי ןופ "תוצרא עברא ךעד" ןופ "ארוק לוק" א ןופ םיורא
 .י :עז) "שטשומאזמ ל״ז ץ״כ ןושמש ר״רהומ א״אל ןב שריה יבצ" ןופ המיתח יד ןאראפ
 זיא םאד .(ג״לת ׳ס ,ה״שת ,םילשורי ,תוצרא עברא דעו סקנפ ,ןירפלייה
 יאדווא ןוא ׳ןעוועג טשינ לאמנייק ןעמאנ אזא טימ בר א זיא שטשאמאז ןיא .תועט א רעדיוו
 ןופ רבחמ רעד ,ביל הירא ׳ר ,טנאמרעד ןיוש יוו ,ךאד זיא ןאד םוראוו ,1687 ראי ןיא טשינ
 זיא ׳שריה יבצ ׳ר ןטנאמרעד םעד ךייש םאוו .בר רעשטשאמאז ןעוועג ,הירא תגאש

 ינזור יניצק" ןופ דייר יד זיא אד זא ,תומיתח יד רעביא טפירשרעביא רעד ןופ ראלק ךאד
 ןנינבר יד אקווד טשינ ןעוועג ,טסווואב יוו ,ךאד ןענייז עקיזאד יד ןוא ,"תוצרא ׳דד ...יגיהנמ
 ןייז פא ךיוא טלאפ אליממ ."דעו* .םייב טריטנעזערפער ןבאה ייז עכלעוו ,תוליהק יד ןופ
 ־אפ רעד טשינ .שטשאמאז ןיא בר א ןעוועג ךיוא זיא ,ןושמש ׳ר ,רעטאפ ןייז יצ "הריקח"

 .ןעוועג טשינ שטשאמאז ןיא םינבר לאמנייק ןענייז ןוז רעד טשינ ןוא רעט
 ."םנמא" טראוו־בייהנא ,׳ב ,׳ו ףד ,ן ו ר כ ז תחנמ ,ףיש רעב דוד ׳ר :עז (7)

 ־נוזאב ייווצ יוו םאד טנכייצראפ ,(תוחתפמ) 590 'ז ,ט ר א ד ,ןירפלייה .י (8)
 תמאב ."םייח השמ ׳רב קחצי בקעי ׳ר" ןוא "ץטשומאז ד״בא קחצי בקעי ׳ר" :ןשטגעמ ערעד
 השמ ׳ר ןעוועג עקאט זיא קחצי בקעי ׳ר בר רעשטשאמאז רעד :רעבלעז רעד ןוא ןייא םע זיא
 ז״ז ט ר א ד ,רעבאב ;ד״ק ףד ,ט ר א ד ,רעציבמעד :ןעז ןטצעל םעד ןגעוו .ןוז םמייח
 תרטע ׳ץניצ :61—60 ז״ז ןוא 31—28 ז״ז ,םינואגה יבתכ :166—165

 .8—6 ז״ז ,ו״צרת ,איירוגליב ,עשוהי

 ,קינפייל ק״קד ד״בא ,ןהכה קחצי ׳ר זא ,ןא טיג ,107 ׳ז ,ט ר א ד ,רעניוו .ש (9)
 ,קלח ,אמק הרודהמ ,הדוהיב עדונ תובושתו תולאש ןיא טנאמרעד טרעוו סאוו
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 שטשאזנאז סקנפ

 ׳תמחמ קיטכיר טשיג זיא םאד .ןהכה םהרבא ׳ר ןופ רעטאפ רעד זיא ,ו״מ ןמיס ,רזעה ןבא
 •דיא׳ס יוו ,ןעוועג טשינ בר ןייק לאמנייק זיא רעטאפ סמהרבא ,ר ,םנטשרע .םימעט ייווצ
 ־אווש ןייז ןופ ,׳א קלח ,הנשמה תבכרמ רפס םוצ המכסה םמהרבא ׳ר ןופ ןעז וצ
 ינבר ה" ןכעלנייוועג ןטימ רעטאפ ןייז טרילוטיט רע ווו ,השמ ׳רב המלש ׳ר רעג
 ראי ןופ טריטאד זיא הבושת עטנאמרעד יד ,םנטייווצ ."שטשמאזמ ןהכה קחצי ר״רהומ
 1׳ר ןופ ןעז וצ זיא׳ס יוו .טבעלעג טשינ רעטאפ םמהרבא 'ר ןיוש טאה ןאר ןוא ,ג״לקת
 רע ווו ,ז״טקת ראי ןופ ,םימואת ףסוי ׳ר ןופ ףסוי ת ר ו פ רפס םוצ המכסה םמהרבא
 ־אב יוו ,םאד ןוא ,(ובכשמ תרפכ ונירה =) מ״כה :רעטרעוו יד רעטאפ ןייז ףיוא טביירש

 הרוי ךורע ןחלש :עז) טיוט רעייז ןופ ראי ןטשרע םעניא ןרעטלע ףיוא טגאזעג טרעוו ,טנאק
 .(׳ט ףיעס ,מ״ר ׳יס ,העד

 ןעוועג ויא ןהכה קחצי ׳ר זא ,טביירש רעדיוו ,49—48 ז״ז ,ט ר א ד ,ןיול לארשי
 יוו .תונברה־אסכ ןקיטראד ןפיוא ןסעזעג ךאנ רע זיא 1753 ראי ןיא ןוא שטשאמאז ןיא בר
 םיא וצ ןעמוקעג ,אמתסמ ,זיא תועט רעד .ןעוועג טשינ בר ןייק לאמנייק רע זיא טגאזעג
 ־גוא יד ךיז טניפעג 1753 ראי ןופ ״תוצרא עברא דעו״ ןופ טנעמוקאד א ףיוא סאוו ,ןופרעד
 .ןהכה קחצי 'ר זיא םאד זא ,ןא טמענ רע ןוא ,קחצי ׳ר בר רעשטשאמאז א ןופ טפירשרעט
 ןביירשרעטנוא ךיז לאמטפא טגעלפ רעכלעוו ,רעטנרעלעגכיוה קחצי בקעי ׳ר םע זיא תמאב
 ׳מונ — םהרבא תכרב רפס םוצ המכסה ןייז ,לשמל ,עז) ןיילא קחצי ןעמאנ ןטימ

 .שטשאמאז ןיא בר ןעוועג עקאט רע זיא 1753 ראי ןיא ןוא ,(16

 .ח״פ ףד ,םהרבא תירב :עז (10)

 ־ונ) ם ד א תודלות םוצ המדקה יד ןוא (40 ׳מוג) עיפארגאיב ןייז עז (11)
 .(71 רעמ

 .׳א קלח ,הנשמה תבכרמ םוצ המדקה ןייז עז (12)

 .(48 ׳מונ) עיפארגאיב ןייז עז (13)

 .מ״ק ףד ,ןושאר קלח ,יפוי תלילכ (14)

 .139 'ז ,םינואגה יבתכ (15)

 .ט״עת ,םדרעטשמא ,רהז ינוקית םוצ המכסה ןייז עז (א15)

 ׳ב ,א״נ ףד ,(ז״סרת ,אלשימערפ) ו מ ו י ב ם ו י רבד ,רעללאנק ח״ר (16)
 ־אב ;ט״ל ףד ,ט ר א ד ,רעציבמעד :ןעז ,גרעבמעל ןיא טמא ןטצעל ןייז ןגעוו .(רייא ׳ג)

 .52—51 ז״ז ,ט ר א ד ,רעב

 לארשי ׳ר וצ תודיסח םוצ תודגנתה עפראש ןביירשוצ ןליוו רעקיראטסיה לייט (17)
 ןוא םידיסח ןגעק ןבירשעג עקאט ןבאה רע לאז עמדה ד ז נ רפס םעד ןוא שטשאמאז
 ¬יסח םירקוח דציכ ,ןמרביל .ח :עז .ןראוועג ןזיוואב טשינ טייוו ךאנ רעבא זיא סאד .תודיסח
 ונגאזעג ךיוא ןעק עקיבלעז סאד .ו״טשת ,באדומת ,קרוי־וינ ,ן ו ר צ ב ,(ב) לארשיב תוד
 י ד :גרעבניצ .י :עז .ןושאר קלח ,הנשמה תבכרמ םוצ המדקה רעד ןגעוו ןרעוי
 רעטעביז ,1936 ענליוו ,ן ד יי יי ב ר ו ט א ר ע ט י ל ר עד ןופ עטכישעג

 .3 הרעה ,278 ׳ז ,ךוב רעטייווצ ,דנאב

 .128 ׳ז ,(ל״רת ,בובל) תואנקה תרות ,ןידמע בקעי ׳ר :עז (18)

 ."לארשי תנוגע" סרטנוק ,(מ״רת ,אשראוו) לארשי תיב רפס ןייז עז (19)

 !קרוי־וינ ,"ראודה׳, לש לבויה רפס ,רוא תוארל הכז אלש רפס ,יכאלמ .ר .א :עז (20)
 .294 ׳ז ,ב״ישת

 .16 ׳ז ,(1903) ד״סרת ,ח ו ל ־ ט ד א ט ש ר ע ק פ נ י פ :עז (21)

 .ן ו ר כ ז תחנמ םוצ המדקה עז (22)
 .קחצי ן ו ר כ ז םוצ המדקה עז (23)

 ליפ ןעזעג ךיא באה ל״ז ץיוורוה יתבש המלש ףסוי ׳ר ןופ הנמלא רעד ייב (24)
 :.(תבש תכסמ ץנאג ףיוא שוריפ א ךיז טכוד) קורד םוצ רדוסמ ןעוועג ןיוש וליפא לייט ,םיבתכ
 תראפת סרטנוק םוצ המדקה יד עז ,ל״ז םולב םייח השמ ׳ר ןופ םיבתכ יד ןופ לרוג ןגעוו

 .השמ

 .35 ׳ז ,ט ר א ד ,ןיול לארשי :עז ,שטשאמאז ןיא ןדיי לאצ רעד ןגעוו (25)
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 םישורד ללוכ ...תישארב רפסמ ןושאר קלח אוהו הרותה לע בקעי להא רפס 1
 ,םלכ םישרח השעמ ,תעדו הנובתב םידסוימ ,תעמוש ןזאל םימיענו םידמחנ
 ...רשא ,ל״זח ישרדמו ,הרותה לע םירואיב המהו ,םלועמ ועמשנ אלו וארנ אל
 חונמה ברה) מ״אא חינה רשא דמח יבתכמ ןיב ,ילהאה ךותב םינומט םנה
 ק״קד מ״מ ,ה״הללז בקעי ר״רוהמ ...דובכ תודומח ישרוד שארו ,םידיגמה יבא
 קחצי ריעצה ונב יכנאו .בקעי תלהקל השרומ (...שטשומאז ,אנבוד ,שטירזעמ
 ק״קד תודיגמה םורמ יפג לע ,יבא .אסכ לע תבשל יתארקנ רשא ,ץנארק

 לוק רפס יתרבחו ,םהה םיבתכמה ןיבמ םינש הז יתטקל ,הזילעה שטירזעמ
 תזלה להאה תא רבחל יחור תא ׳ה ריעה התעו ,[תוליגמ שמח לע] בקעי
 םסרופמה דיגנה ינברה לש סופדב ...הרותה רדס לע יוטנ ויבתכמ תועירימ
 לאלצב ׳ומ חונמה םסרופמה ךירחהב י״נ סקאוו ,יעשי ,ידעס דוד ר״הומ
 [ץ״קת =] ךלוק דוה בהאנ המו בקעי ךילהא ובט המ תנשב :ע״נ ה״הלצז

 \\׳ז נכמט^ת!}׳ 823)6 ס. 1830. .ךאפעזויב.ק״פל

 .ךד ב״י ,ו״טק ,[2] .40

 ז״כ ׳,ד םוימ ,׳ירטס ק״קב הנוחה [םיוברברול] בקעי ׳ר תמכסה רעשל רבעמ
 ד״באה ןנזופמ ןמלז המלש ׳רו ;["אסיל ק״קד ד״באה" :תרתוכה לעו] ט״פקת ןוימ

 .ט״פקת בא םחנמ ד״י /ה םוימ ,אשראוו מ״עב

 י״ע" קתענ רפסהש ריכזמו ,ונבמ המדקה — ,להאה חתפ :[2] ףדב
 י״נ בוד םהרבא ר״רוהמ ינברה רשיה ךרבאה ה״ה .ןיבמו ריהמ שיא
 רשאכ רפסה לע בתכ אוה ...חצו םיענ ונושל ...הנה .וניתלהק ידילימ [םהאלפ]
 קר בתוככ .רוציקה תילכתב םיבותכ םנה .ל״ז יבא רמ יבתכמ יכ ...יפב ול יתאלמ

 תוחתפמ — ,ם י נ י ע חתפ :םינורחאה םיפדה ב״י — .״...ומצע תרכזמל
 ."תועטה חול״ו

 .לוחכ ריינ לע ספדנ ידיבש ראלפמסכאה

 בר .םינשרדה שארו םידיגמה יבא תאמ תומש רפס לע ינש קלח בקעי להא רפס 2
 ...ל״צז בקעי ר״רוהמ חונמה דובכ .ץראה האלמ ותלהת .הכ ץימאו םינוא
 ריאשה רשא םישודחה ןיבמ) וינשוש ייתטקל .וירמא יתפסא ריעצה יכנאו
 יתומיקה .וילהא יתיטנ יחכ לכבו .(ידי תחת םיבותכב הטהו הכרב וירחא
 תעפיו .ורהט בטימ אנ האר םיענ ארוק .וילע יתישע יתוהגה תואלל .ויתועירי
 םהרבא ריעצה :ק״פל [ו״צקת =] הלס םילהאב ךבישא דוע יכ עדו ...ורהז
 םסרופמה דיגנה ינברה לש סופדב :שטירזעממ םהאלפ [דוד ׳רב] שורעב

 .אווקלאזב רעפאח ריאמ בוד לואש ר״רוהמ
 .ק״פל [ז״צקת =] ןושארמ םורמ תנש

 01161 ]3001) 11ן1ן)מ111ב31111' (1611 13 3קנב1 11מ<1 21 311§11$1 1837. 201]0€\¥ ל6ץ 83111

 \16ץ6נל110££61ז 1837.

 .(׳ב תואב כ״ג תועטב ןמוסמ ׳א ךד) .ךד ח״מ ,ב״נ־׳ג ,[1] .40

 בא ׳ז /ג םוימ ,בובל ק״דבאה י״נ ןייטשנרוא בקעי ׳ר תמכסה רעשל רבעמ
 .ז״צקת

 — .החיתפ :׳ה ףדב — .רדסמה תאמ להאה חתפ :,ד־׳ג ףדב
 תוטמשה :׳א ׳מע ד״מ — ׳ב ׳מע ג״מ ףדב — .ונממ הרעה :׳א ׳מע ג״מ ףדב
 חספ לש הדגה לע "םהרבאל דסח" ורואיבמ הטמשה :׳ב ׳טע ד״מ ףדב — .דפסהל
 —ם י נ י ע חתפ :ח״מ־ה״מ ףדב — .(״רואל אצי רשא םידחא םימי הז״ש)
 הזה דבכנה רפסה יכ תולגהלו ע ד ו ת ה ל" :וז העדומ הספדנ ןורחאה דומעב
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 ¬גיבא ר״רוהמ דיגנה ינברהב ןרהא ר״רוהמ דיגנה רקיה ךרבאה י״ת יתראשה
 וגישהל לכוי ותונקל הצורהו .ל״חמ בובלמ י "נ ץ נ ע ס ןהכה רוד

 ."בוצקה חקמב םש

 בקעי ה״ומ ,שודק שיאו קידצ ...םידיגמה יבא תאמ ארקיו רפס לע בקעי להא רפס 3
 ק״קד מ״מ םהאלפ שורעכ בוד םהרבא ...וירמא יתפסא ...יכנאו .ל״צז אנבוד

 .[? ך״רת] ,[םיפדמ הידא םייח] ,גרובסיננאהאי .ןישרבעש
 .ףד [ד״צ ל״צ] ׳ק־׳ב ,[1] ,׳ד־׳ב ,[2] .40

 .רדסמה תאמ החיתפ :׳ד — [2] ףד
 סופד אוה אוהו ,רעשה לע סופדה םוקמ ילב הז רפסמ ראלפמסכא ןכ םג יתיאר

 .ללכ רחא יוניש םוש ילב ל״נה •

 יתפסא ...ל״קוצז אנבוד בקעי ה״ומ ...תאמ רבדמכ רפס לע בקעי להא רפס 4
 ק״קו ןישרבעש ק״קד מ״מ םהאלפ שורעב בוד םהרבא ...יכנא ...וירמא
 ־זעמ יתדלומ ריעב שדקה תרמשמ יתרמשמ לע דמוע ינא תאכו .בוקרטעיפ

 .ק״פל א״כרת תנש ,[? גרבסגינק] ...שטיר
 .ףד ד״פ־׳ב ,[1] /ה־׳ד ,[3] .4״

 תורתנצ ינש ומעו ה״הללז אשראוו ק״דבאה [ןהאז דיוד םייח ׳ר] תמכסה״ םע
 ־דנוזעג בקעי ה״ומ ...ברה דובכו י״נ [רעטלא] ריאמ קחצי ה״ומ ...ברה דובכ בהזה
 ,אגארפ ק״דבאה טאקשומ היעשי ׳ר תמכסה ;ד״ירת ןושח ח״ר /ד םוימ ,י״נ טייה
 ־זעמ ק״דבא ןירפלייה ןמפיל ט״וי לאפר ׳ר תמכסה ;[ד״ירת] ןושחרמ ר /ב םוימ
 ;["קאטסילאיב ק״דבא" :תרתוכה לעו] ח״ירת בא םחנמ ח״ר /ב םוימ ,שטיר
 ;ט״ירת י״במל ז״כ /ב םוימ ,[גרבסגינק ק״דבא] גרובנעלקעמ יבצ בקעי ׳ר תמכסה
 ;ג״צקת לולא א״כ םוימ ,ה״הללצז אשראוו ק״דבא ןנזופמ ןמלז המלש ׳ר תמכסה

 .ז״צקת בקע ,פ ק״שע ר םוימ ,דארבמ רגולק המלש ׳ר תמכסה
 תמיתח :׳א ׳מע ד״פ־ב״פ ףדב — .החיתפ :ה־ב ׳מע [3] ףדב
 םושל השרמ ינא ןיאש ...הרהזא" :ןורחאה דומעב —- .רדסמה תאמ שורד — רפסה

 ."םופדה שבכמ לע בקעי להא רפס תולעהל בישהל םדא

 יתפסא ...ל״קוצז אנבוד בקעי ה״ומ ...תאמ םירבד רפס לע בקעי להא רפס 5
 ק״קו ןישרכעש ק״קד מ״מ םהאלפ שורעב בוד םהרבא ...יכנא ...וירמא

 דסחו בוטה ךא תנש [? גרבסגינק] ...שטירזעמ ...ריעב ...תעכו .בוקרטעיפ
 .ק״פל [ט״ירת =] ייח ימי לב ינופדרי

 .ףד ב״צ־׳ב ,[5] .40

 ׳ס לע ל״נכ "הרהזא״ו ,"יפרוח ימימ ...ת״פג ישודיחמ ןטק ןינע" רעשל רבעמ
 .רבדמב

 ב״י .יב םוימ ,לילגהו בובל ק״דבא ןהאזנעטאנ יולה לואש ףסוי ׳ר תמכסה םע
 ;ט״ירת טבש ׳כ /ג םוימ ,ןילבול ק״דבא יזנכשא לישעה עשוהי ׳ר ;ט״ירת טבש
 היעשי ׳ר ,טייהדנוזעג בקעי ׳ר ,רעטלא ריאמ קחצי ׳ר ׳ןהאזדיוד םייח ׳ר תמכסהו

 .רבדמב ׳ם לע ומכ ,גרובנעלקעמ יבצ בקעי ׳רו טאקשומ

 — .רבחמה תודלותמ תצק םע להאה חתפ :[4] -— ׳ב ׳מע [3] ףדב
 .רפסה תמיתח :ב״צ־ח״פ ףדב — .ה ח י ת פ :׳ב — [5] ףדב

 שדח שוריפ םע ...ל״ז ידרפס יולה הדוהי יבר ...ורבח ...ירזוכה 'ם [דמחנ רצוא] 6
 ט״העכ [שטשומאזמ] יולה לארשי ר״רהומ ...ברהמ ...םימלועל ׳יה אל רשא
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 אל] םימשה תובורא רפסו [ספדנ אל] לארשי ןבא ת״ושו לארשי חצנ ׳ס
 אבוה :ןח חור לע ׳יפו עמדה דזנ תרגאו [ספדנ אל] תובבלה תניחב ׳םו [םפדנ
 תנשב .בובלמ ."רעב רפשי ר״רהומב םחורי ר״רהומ ...א״ב י״ע סופדה תיבל
 ־גינעק דנוא ןעכילריזייק איקצנאשארה ףעזאי ייב טקורדעג ןיוו .ק״פל ו״נקת

 ...רעלדנעהכוב זדנוא רעקורדכוב !ףאה ןעשיאערבעה דנוא שטייד ןעכיל

 .ףד חסק — ב ,[2] .40

 .ה״נקת ,םחנמ ׳א םוימ בובל ק״דבא שינאזור שריה יבצ ברה תמכסה
 המכחה ריע ישנא׳, תומש וילעו ופוסב דחא ףד דוע םע הז סופדמ ספוט ־׳תיאר
 הבצמה חסונ ספדנ כ״חאו /׳".הספדהה רמגב ותונקל םבל בדנ רשא ...גארפ ק״קד

 .רבחמה לש

 ...[דעומ רדסו תוכרב] ילבב ם״שה תדגא רדס לע ...ןושאר קלח םיה ייא רפס 7
 וב אצמנ בוט רבד דוע ...וטושפמ ארקמה תא איצוהל ל״זח ואר המ רוקחל
 וירחא ...ל״זח ןושל תלמשב םיטול םה רשא םינינעה תצקמ רואל איצוהל
 טפשמו קדצ .רסומו המכח דמללו דומלל .ךלמה ךרדב .ךלוה רשיה ביתנ ריאי
 דומלתה םי םינומדקה ןושלב ראותמ ם״שה ירבד ללכ רשא המלו :םירשימו
 .םייא םשב תושרדהו הדגאה ינינעמ וב םירבדמה תומוקמה תא ונראת תאזל
 ה״הלצז לידע יולה ביל הדוהי ר״רהומ ...ןואגה ברה ה״ה ורקח םג וניכה
 הדוהי יקיפא ׳ם רבחמ .םינאלס ק״קב בקעיל וירבד דיגמ היהש [שטשומאזמ]
 ...רבחמה ברה ינב י״ע םופדה תיבל אבוה :םירוהט םימו חותפנ ימ ׳םו
 ינברה לש סופדב ...המלש ר״רהומ ...ינשהו ...רביל רזעילא ה״ומ ...דחאה
 ותכאלמ תישאר יהתו אהרטסואכ גראב ןיזייא לבייפ רזעילא ה״ומ דיגנה

 .[ה״צקת =] םיסכמ םיל םימכ ׳ה תא העד ץראה האלמ יכ תנשב

 .ףד פק ,[3] .40

 :ה״צקת זומת ג״כ ,אהרטסוא ק״דבא טרופאפר ןהכ םייח ׳ר :םינברה תומכסה
 םהרבא ׳ר ;ה״צקת זומת ז״כ ,אטילד קסירב ק״דבא ןיגופילענאצק תיבמ ביל ׳ירא ׳ר
 .ה״צקת ולסכ ׳א ,אשראוו ק״דבא ןזופמ ןמלז המלש ׳ר ;ד״צקת ,אנליוו ק״דבא ילבא

 ,תוחנמ לעו ןיקיזנ ,םישנ רדס לע ינש קלה וילא הולנו] ...ןושאר קלח םיה ייא רפס 5
 תנש דנארבלעגרא םייח ׳רב לאומש ׳ר סופדב אשראוו [תוכרב ,ןיכרע ,ןילוח

 .ק״פל ה״כרת
 . .ףד א״ק־ז״ע ,[1] ,ו״ע־ג ,[2] .40

 תאזב רשא [םירשעו העברא] םישורדה לא ללוכה םש אוהו הדוהי יקיפא רפס 9
 ...ותוכיאו ותוהמ יפ לע .ונינע יפכ .ומשב דחוימ שורדו שורד לכו ...תרבחמה
 .הרבחמ תבהא תא ררועמהו ריעמה יאוה ימו .היתודואו תרבחמה תאז ןפואו
 רעשב ...ראבתי .םתודחו ל״זח ירבדב ןנובתהלו .רבדה שורדל ץפחתש דע
 םאו ריע ידילימ .ל״דע יולה םיל אדוהי ...הרקח םג הניכה ...םימ רטופ
 .א״עי אמינאלס ק״קב ולהא תא עקת תעכ .א״עי ץטשומאז ק״ק לארשיב
 דובכ ןוכשל .ונכלהמ ׳יהי יתמ .ךרד די לע הפצמ .ו״צי אטיל תנידמב רשא
 ־רעבוגהמ ראזנעצ טימ גרובמעלכ ...השיא תיב השא .השודקה ץרא .ונצראב
 ןאיצילג םהיפ ןירגגוא רשימיור רסיק רידאה ונינודא תלשממ תחת אינ

 סופדב :ה״רי ינשה ץנארפ טעטסיימ ישילאטסאפא הכילגיניק ןאירימדאל טע
 הנשב אבו :ל״צז ל״גס דוד םייח ר״רהזמב ןרהא ר״רהומ דיגנה ינברה לש
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 [ג״סקת — ] ןאצה וקשהו דאב־ יפ לעמ ןבאה תא וללגו :ןמיסל העומשה
 — .ק״פל

 .ךד ה״לק ,[2] .40
 ,זיירקהו הריבה בובל ק״קד ד״בא שינאזאר שריה יבצ ׳ר :"םינואגה תמכסה"
 <׳ה םוימ ,זיירקהו דארב ק״קד שריה יבצ ׳רב ריאמ ׳ר ;ג״סקת םחנמ ׳כ /ב םוימ
 םוימ ,ןיירקהו ץשומאז ק״קד ד״בא [רטנרעלג ךיוה] ףסוי ׳ר :ג״סקת בא םחנמ ג״כ

 הבובל הפ ירבעב" ,ג״סקת זומת ח״רד ׳א /ב
 ־יירקוא תנידמ לא ךרדב יתכלב םינש עבש הז ,רבחמה רמא" :׳א ׳מע [2] ףדב
 .דובכ ותחונמ םש רשא ...דישרעב ק״קב ןהשמ ׳ר] ל״ז יבא רבק לע חתטשהל אנ
 ¬ואגהו ןמזה ילודגו ...וירומו וירוהו .לארשי ינב יליצא ...יניעל יחכנה הז ירפס היה
 ...זיירקהו אשייר ק״קד ד״באה םסרופמה ןואגה ברה ...םג םכותב ...המכסהב ולע םינ
 ןברק = ] ר״ק לעב אלסעל ק״קד ד״באה [תוילגרמ ביל הדוהי ׳ר] םלשה ןואגה ברהו

 יוארהמ היהו ...יוואר ק״קד ד״באה םסרופמה ןואגה ברהו .האובת ירפו [תישאר
 הנידממ עוסנו ךולה יתויהב יכ ,השעא המ לבא .ישארל הרטע םדנעלו םסיפדהל

 יקתפו םיבתכה תצקמ ודבאנש וא ובנגנש .המה ןא יתעדי אל .םוריח תעשו הנידמל
 יתחקל רשא תומכסהה הלא תלוז יתספדה אל הזל .םהילפכב וערקנ םתצקו .המכסהה
 ןכ ירחא ."...םופדה לע בובל ק״ק הפ בשוי יתויהב .שדחמ םייחכנה םינואגה דימ
 יולה םהרבא ׳ומ םלשו ארי ליכשמה גלפומה ינברה ה״ה רבחמה ןב תצילמ" הספדנ

 .ויבא דובכל ריש םע ,"י״נ
 םויב וניכב םג״ו ,אנליוומ א״רגה לע דפסה :(׳ח שורד) "אכבה קמע" שורדב
 .מ״קת תנשב ,"ל״נה םויב תמ רשא ל״ז חונמה א״א תריטפ לע ...ח״נקת רדא ב״י ,ד
 ר״רוהמ הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה תויתואה רדסמה ידי לע :ןופולוקה
 םולש ׳והמ חונמהב סחנפ השמ ...שבכמה ידי לע :ו״צי קחצי ר״רהומב לארשי

 .ל״גס לדירפ

 םכחה ןואגה ברה דובכ תאמ רבוח [ח״מ־ה״כ שורד] ינש קלח הדוהי יקיפא רפס 10
 לארשי תוצופת לכב םסרופמה .םירדלו ץראל ריאמה .לודגה ןשרדה .ללוכה

 .ל״קוצז לדע יולה ביל הדוהי ה״ומ ...הלהתלו םשל
 היהשכ ,ותויח םייחב רבחמה י״ע ,הארנכ ,ךרענש ינש רעש ןכ ירחא

 :רעשה הזו .ינשה קלחה סיפדהל ותעדב
 תיראש ,איצוהל רבחמה דעי ןושארה קלחבו ינש קלח הדוהי יקיפא רפס
 תודות רשא ירחאו .תוירבה יניעבו םוקמה יניעב ןח ביטית םא ...םישורדה
 ימימ רשא םימל םעה אמציו ...םילודגב חתפנ ...ןושארה קלחה .׳תי ׳אל
 התש .יננה יננה רמואו ...התשנו םתיראש םימ ונל הנת .רמאל .ואצי הדוהי
 ירואיבב ...םיבר םימ לע הלותש .םיכרעה לחנ לע אשא םתדוקפו ...ינודא
 ייא ירובחמ םיבר םירואיב הפ יריכזהב ...ידי ךינא ךסונ דוע .ל״זח ירבד
 ,סיפדמ הירא םייח ,גרובסינאהאי] ק״פל ז״פקת ׳ה םדרשמאב ספדנ ...םיה

 .[ד״ירת
 .ךד [1] ,[ז״לר :ל״צ] ח״לר ,[10] .40

 ףסוי ׳ר :"רבחמה ...ברה ינבמ תולצנתהו המדקה" :׳א ׳מע [6—3] ףדב
 ףדב — .באשרעש ק״קד מ״מ המלש ׳ר ויחאו םיגאלס ק״קד מ״מ רעביל רזעילא
 םע ,לדע יולה ףסוי בקעי ׳ר רבחמה דכנ תאמ העצה :[7] — ׳א ׳מע [6]
 בקעי ׳רל םיפדמהמ הדות ירבד ןכ רחאל דימו ;ויבא יבא דבכל ביוחמ םא לופלפ

 :[8] ףדב — .״םופדה תאצוהל ךרוצה תע לכב יל איצמהו בהז ליזוה רשא״ ףסוי
 ףדב — .ותוקלתסה לע הניקו ,ויבא דובכל רזעילא ףסוי ׳ר רבחמה ןב תאמ ריש
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 לש ונתח ,אנהכ ביל הירא םייח ׳רב קחצי ׳ר ,"רבחמה דכנ ןתח תצילמ" :[10—9]
 :ןורחאה ףדב — .ת ו ח ת פ מ :ח״לר — ׳ב ׳מע ט״כר ףדב — .ףסוי בקעי ׳ר

 .ןוקיתה חול
 ־עזה הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :(׳ב ׳מע ח״לר)ןופולוקה
 רעצעזה ...לעופה ידי לע :ל״ז קחצי ה״ומ חונמהב שריה יבצ רמכ רוחבה רעצ
 ה״ומב ריאמ ןסינ ןתחה רעקורדה ...לעופה ידי לע :השמ ה״ומב בקעי רמכ רוחבה

 :ל״גס רעב בוד
 םישוריפ ׳ב םע ,ד״כרת תנשב םעפ דוע וספדנ ינש קלחמ ז״ל־ה״כ םישורדה

 :וז האצוה לש רעשה חסונ הזו .לדע יבצ ׳ר ודכנ תאמ
 .אצי הדוהי ימימ רשא הלודגה תרבחמהמ ינש קלח הדוהי יקיפא רפס
 ...ודכנ םק התעו ...ל״קוצז ל ד ע יולה ב י ל הדוהי ה״ומ ...ברה אוה

 רפס
 הדוהי יקיפא

 שתלו שודל לכו 'ואציהלוהייממיכ • תרבחמה האיב רשא םישורדה לא ללמה םש אוהו
 ארוקה לא *רבדי • ומחי * ותוכיאו ותוהמ יפ רשא • ומע יפנ • ומשנ לחוימ
 ררועמהו ריעסה אוה ימו • היתודוא!תרבחמה האי ןפואו • וימימ ןחגו ויניעל
 ל*זס ירבדנ ןנוכתהלו • רבדה שורדל ץפחהש דע ׳ הרבחמ חכהא סא

 . סימ רטופ רעשב ה*עב ונינפלש המב ראבתי • םתודחו
 'צ7ה יפלאב םישנא לפש • הרקמ סנ הניכה • הרפסיו האר

 לארשיב סאו ריע דילימ • צ*דע יולה ביצ אלמי
 י א*עי ןטשומאז ק״ק

 * ו״צי אטיל תנידמב רשא • א״עי אטינאלס קיקב ולהא סא עקת חענ
 • ונצראל לובכ ןמשל •ונכלהמ היהי יחמ • ךרד לי לע הפצמ

 * ר״ינאב״ב • השיא חיכ השא י השודקה ןרצ

 גרובמעלב
 ^£11<£ 1£11ס1)£

 (21? *161 !מ £ג1ז1ו|וז$<זו 81131ז8*ז<פ 8111ק זז 2*1(111 ססמז
 !4 עזיס!״ 183$.

 • ליכ דח םדו י׳יהמ חט*ם ןרהא ר־רהוס דיגנה ינפיה לש סופדכ

 קד* ט-פקח תנשכ



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 :סופדל ואיבהל דדועתיו ...ב ו ר ב א י ק״קמ י ו ל ה ל ד ע יבצ ה״ומ

 ־ליתש ץע םשב ונבקי ויפ רשא ...וירמא יטוקל חפסל ,ולשמ תופסונ וילע תשיו
 ןמלז ר״רהומ דיגנה ינברה לש חבושמה סופדב ב ו ב ל ...ץ ע ה ירפו
 =■] ויתוילע םימב הרקמה תנשב י״נ ופתושו ר י ק ע ל פ ב י ל

 .[ד״כרת

 .ףד א״מק ,[10] .4"

 ,בובל ק״קד ד״בא ,ןהאזנטאנ יולה לואש ףסוי ,ר תמכסה :ולא תומכסה םע

 .ידארב ק״קד ד״בא ,רעלאפנאיטסירק לכימ לאיחי 'ר תמכסה ;ג״כרת ,רייא 'א םוימ

 ,ןעיוו ;;"קד ד״בא ,ץיוורוה שיא יולה רזעילא ׳ר תמכסה ;ט״ירת ,זומת ו״ט ׳א םוימ

 ,אקארק ק״קד ד״בא ,שליזיימ שירעב בוד ׳ר תמכסה ;ז״רת ,תוכסה גח ברע /א םוימ

 ;ךיראת ילב ,אוואר ק״קד ד״בא ,רוש קחצי יול 'ר תמכסה ;ח״רת ,רבדמב ׳א םוימ

 .ד״כרת ,טבש ׳ג ,׳ב םוימ ,בורבאי ק״קד ד״בא ,טרופיפאר ןהכה השמ ׳ר תמכסה

 .,דניירפ לאומש 'ר :"גארפ ק״קד הבר אניד יב" ."זנכשא ימכח םינואגה תמכסה"

 ,ז״רת ,ןושחרמ ח״ר םוימ ,טרופופאר ןהכה ביל הדוהי המלש ׳ר ,ז״רת ,ולסכ ׳ד םוימ

 ■י׳ב םוימ ,שוא ףלאוו השמ ר״ב ןועמש ׳ר ,ז״רת ,ןושח 'ז םוימ ,ףאהלוש לאפר ׳ר
 ,ולסכ ב״י םוימ ,עפייל שימהעב ק״ק הפ הנוח ,רגרובמה שריה יבצ ׳ר .ז״רת ,ולסכ
 ־רכששי ׳ר ,ז״רת ,תבט ׳כ םוימ ,ןידזערד ק״ק הפ הנוח ,ליקנארפ ׳ירכז 'ר .ז״רת
 'ר :"ןילרעב ק״קד הבר אניד יב" .ז״רת ,תבט ,ב םוימ ,רעב רעטקאד הנוכמה רעעב

 ׳ר ,ז״רת -טבש ,ז ,[׳א] (׳ג) םוימ ,ל״נה ק״ק הפ הנוח ,יכדרמ ר״ב ףסוי בקעי
 ׳ח /ב םוימ ,ןייטשנעזאר ןנחלא 'ר ,ז״רת ,טבש ׳ט /ג םוימ ,סקאז לכימ לאיחי
 .רדא ג״י םוימ ,א״דפפ ק״ק הפ הנוח ׳ןהאז קאזיא ףסוי ׳ר .[ז״רת] (ז״טרת) טבש

 .רעגרובמאה בקעי ׳ר ,לאנברבא שריה יבצ ׳ר :"אסיל ק״קד הבר אניד יב" .ז״רת

 ׳ר :"שטיוואר ק״קד הבר אניד יב" .ז״רת ,רדא ח״כ ,׳ג םוימ ,רעשילאק ׳ילא ׳ר
 :ברהב לאפר ׳ר ,ץ״כ יכדרמ ׳ר ,גרעבנירעטש בקעי ׳ר ,ץ״כ השמ ר״ב םייח לארשי

 ׳ילדג 'ר :"אלסערב ק״קד הבר אניד יב" .[ז״רת] ,ןסינ א״י ,׳א םוימ ,א״רהומ
 :ביל הדוהי ףסוי ׳ר ,ז״רת ,חספ לש גח ורסא םוימ ,ל״נה ק״ק הפ הנוח ,ןיטקיט

 ׳ר ,ןייד ביל הדוהי בקעי ר״ב קילפ עשוהי ׳ר ,ז״רת ,ןסינ ה״כ םוימ ,ןייד ,רעדעפ
 .הנוח ,רעגנילטע ןרהא ןב בקוי ׳ר .ז״רת ,ןסינ ח״כ ,׳ד םוימ ,לאטנדירפ בוד יכדרמ

 ד״כ םוימ ,מ״ד פ״פמ ןהכה רעלדא רעב 'ר .ז״רת ,זומת ׳ב םוימ ,עניטלא ק״ק הפ
 ׳ר .ח״רת ,ירשת ד״כ ,׳ב םוימ ,גרובצריוומ יולה ש״רהב קחצי ׳ר .ז״רת ,לולא
 .ח״רת ,ולסכ ז״ט ,׳ד םוימ ,גרעבנעטריוו תנידמב ןערעבאמ ןהכה רעלדא לאירבג

 ידע ביל הדוהי ׳ר לע ,ותמכסהב ל״ז ןוזנתנ לואש ףסוי ׳ר ירבד דואמ ןיינעמ
 הקיתנ ...שדוקה ןושל תוכולהתו קודקדה ד״ע (* ״םינמאנל הפש״ ורפס תודוהש ,ל״ז
 הוצ אוה רשא דע ל״ז אנליוומ א״רהמ יקלאה אנתה ןואגה יניעב ומש לדגתנו

 "...םישודקה וירפס תבתוכ דיל ול תויהל אטיל תנידמ לא והאיבהל

 הנומ ןיידע בויאו ילשמו םילהתו"] םיבותכו םיאיבנו הרות לע ךישלא ךרדב רפס 11
 [טשמאזמ ל״צז ךורב ר״רהומב] םהרבא ר״רהומ ברה רבה רשא ["די בתכב
 ־םיכיישה ׳ילאדאפ לילגב תולהק המכבו ראב ק״קב מ״רו ד״בא ׳יה רשא

 בורקב ספדנ היהתש בקעי ןיע לע .אבאד ידודח רבחמה לעב ...לילגהו בובלל
 ותואמ עובש לכב דומלל דימת אושנל לקה ןטק רפס ספדנ ןכל [ספדנ אל]
 םיקוספמ ׳וריפה איבנה לכ ךאו תבש ותוא לש הרטפהה םיאיבנמו ארדש
 *קורמ תויהל תוביתב קדקדל תוליגמ שמח םגו םיקותמ ושענש םיהומתה

 .58 רפסמ האר (*
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 [? טרופנרהיד] :תעד *]יסויו חקל ףיסויו םכח עמשיו טשפה יפכ םיפי םיקד
 .ק״פל [ז״פת =] םיבוט ךרדב ךלת ןעמל

 .ףד טנ ,[1] .40

 ;ב״עת ,לולא ח״ר םוימ ןילבול ק״דבא גרובנטור דניקפיז ׳ר :םינברה תומכסה
 בובלמ ל״צז ףסוי ׳ר ;ם״ת ,ןסינ ׳ג םוימ בובלד צ״מו ד״בא ףירח השמ סחנפ ׳ר

 .ד״עת ,טבש ׳ט םוימ ץינמסיט ק״דבא

 .ע״שה יקלח העבראב תורוהלו ןיבהל ...תובושתו תולאש םהו םהרבא תיב... 12
 ילודג ומיכסהו השעמ ידיל ואבש תובושתו תולאש ׳ב ונממ רבחמה םירהו
 ,רשכ טג (א] ...אשירב המדקא רבחמהד ׳ילע אביבחד ידייאו ...ותעדל רודה
 רשכ תבית יכ םגו .רישכהל ינפלמ וניד אצי יכ") תיתטשנש השא ןידב
 שארש תוזוואה רישכהל ,םולש טפשמ,(ב .("םינושא׳ר ל׳ש ןדוב׳כ ןוקירטונ
 ...ג״הואמה ברה ...ורביח ...[("רוהט ףוע אירטמיגב םולש") .רוחש ןמוטרח
 י״באנ טשמאז ק״קמ ...קדצ ןהכ [קחצי ׳רב] םהרבא ר״רהומ םלשה םכחה
 ...ותעדמ דומלתה ףיסוהו סופדל םאיבהל ודימלת דיל ודימ םינרקו ...א״דד
 רשא המכח ירפסו תודגאו תוכלה הנשמ ארקמב הלולב החנמ [סרטנוק]
 תותבשב וינפ תא תואריל םידימלתה אבב ותמכחב ובר רבחמה ...ללבו םרע
 םהבו] הנורחאב הז תא םג בירקה םויה ןהו .ומצעל דימלתה בתכו ...ט״ויו
 ...["ל״ז השמ ר״רהומ דיגנה ללוכה םכחה" ונתוחו רבחמה יבא םשב םג
 אפור השמ ר״רוהמ ןב ןרהא ר״הכ ...לש םופדה תיבב ...ןילרב ק״ק הפ ספדנ
 המכח אצמת ןיבנ יתפשב תנשב רזייפ לאומש ר״הכ ...ןתח אסילמ ל״ז

 .ק״פל [ג״יקת =]

 .ףד [1] ,חמק־זס ,[6] ,ם־א ,[2] .20
 ׳ר ;ג״יקת ,לולא ג״י םוימ תונידמהו ןילרב ק״דבא דוד ׳ר :םינברה תומכסה
 ,אמלעח ק״דבא המלש ׳ר ;ב״יקת ,רייא ׳ט םוימ בובל ק״דבא טרופפאר ןהכ םייח
 ...םינברה תמכסה" :(םיזורחב המכסה) ג״יקת ,ןושחרמ ז״י םוימ ,רבחמה לש וסיג
 ׳ד םוי ןיטנאטסנאק ,["...ה״פ םיעורה ריבא דיגנה ...ברה םשארב"] א״דד י״באג
 חונמה ברהב שרעב רכשי ׳ר ;ע״ווהפ אסילמ םהרבא ׳ר :םימותחו ,ב״יקת ,םחנמ ו״ט
 ק״קב ו״חה לאומש ׳רב ביל ׳ירא ׳ר ;יצוואנכעשט ק״קב ׳וחה ל״גס עשוי ו״מ
 ׳רב ףסוי ׳ר ;לילגהו רימדאל ק״קב ו״חה ל״צז בקעי ׳רב לואש ׳ר ;לילגהו ץינמערק
 ,׳ר — .לימארבאד ק״קב ו״חה י״נ עשוי בקעי ׳רב ןתנ ׳ר ;אדנל ל״גס לאקזחי
 ארק גילעז קחצי ׳ר ;ב״יקת ,לולא ח״כ םוימ ןישרבעש ק״דבא אריפש אנהכ לאומש
 ק״דבא ׳יהש [ץיוורוה שיא] יולה עשוהי ׳ר ;ג״יקת ׳ולסכ ט״י םוימ רבונה ק״דבא
 ;ק״דבא ןיגופלאניצק תיבמ דוד ׳רב םהרבא ׳ר ;ג״יקת ,ולסכ ז״ט םוימ בלסרעי

 ןיטנאטסנאק ק״קפ ירבע ידמ"] ק״פל ד״וד ן״ב תל״ואג ,לולא ב״ט םוימ קצולס
 .ג״יקת ,תבט ׳ד םוימ רדאד טרופקנרפ ק״דבא ןושרג ׳ר ;["םינברה תודעוותהב

 .רבחמה יבאמ ריש תומכסהה ףוסב
 כ״חאו ,ב״ע דפ — א״ע זס — ״םולש טפשמ״ו ס־א ףד אוה ״רשכ טג״ סרטנוקה
 םניא ("םולש טפשמ״ו "רשכ טג" סרטנוקה ןיב) וס־אס םיפדה .תובושת ד״י דוע

 ׳םמב ןנברד אקולח ללוכ ןורחאה ףדה ."רשכ טג" לש תוחתפמ םיליכמו םינמוסמ
 ׳רב לארשי ׳רב שריה יבצ ׳רה ל״ומה ודימלת שטשומאזב מ״היבב ,שרדש ןיטיג

 .(רבחמה לש ודוד) ילאקס ק״דבא ׳יהש אריפש עטנ ןתנ
 ק״ק ותדלומ ץראו ל״ז רצעז םייח ר״רהכב קחצי רדסמה ידי לע :ןופולוקה
 טולש ׳חבה [רקורדה] רקרודה) שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לעו .ןילרב

 .אנזופמ ל״ז גילעז סחנפ ר״רהכב
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 היברו הירפ תוכלה ...רזעה ןבא ךורע ןהדש לע ןושאר קלח השמ תיב רפס 13
 בשוי [ןייטשפע] יול תיבל המילש ׳הומ ברהב השמ ...יכנא יתרביח ...תושיאו
 זמאל ק״דבא ׳יהש ל״ז בקעי ׳הומ ןואגה ברה ןב .[השדה ריע] ץטשומאז הפ
 .אטיל תנידמב ןירבאק ק״דבא ׳יהש ל״ז השמ 'הומ לודגה ןואגה ברה ןב
 ל״ז טידנעב ךורב ׳הומ רוהטו שודק ןואגה ןתה ׳יה ל״נה בקעי ׳הומ ברהו
 ןמלז ׳הומ לודגה ןואגה ברהל דכנו .דימתו תותירכ לע דימת רנ ׳ס ח״מהעב
 דצמו .ל״ז יבצ םכח םסרופמה ןואגה ןתוח גרובמה ק״דבא ׳יהש ל״ז שלרימ
 .אנשטגעל ק״דבא ׳יהש אריפש ץ״כ חספ אדוהי ׳הומ דיסחה ןואגה דכנ ומא
 ¬ומע הלגמ ׳ס ה״מהעב אריפש עטנ ןתנ ׳הומ לבוקמה ןואגה ברה דכנ ׳יהו
 בוד לואש ,אווקלאז] ...הכלה לופלפ םשכ ארקנ הז לופלפה קלחו ...תוק

 ,[ג״ירת־ח״רת ,רעפאה ריאמ
 .ךד גפ ,[2] .20

 ׳פ־׳ב ׳טע ד״מ .(םינפה םע) ז״י־׳א ׳יס ז״עהבא ע״ש לע שוריפה ד״מ־׳א ףד
 ,ג״פ־א״פ ."דחא ברל" הבושת :׳ב 'טע ׳פ ."אתתיאד אנוגע סרטנוק" :׳ב ׳טע

 .(םינפה ילב) ב״כ־ט״י ׳יס לע שוריפ
 ;י״רת רומא ׳ג םוימ ,דארבמ רגולק המלש ׳ר :"...םינברה םיבתכמו תמכסה"
 ח״מהעב ...יסיג" ;י״רת רומא ׳ג םוימ ,ןילבול ק״דבא יזנכשא ל״ז שירעב בוד ׳ר
 יולה לואש ףסוי ׳רו אגניטיא ל״גס באז יכדרמ ,ר :"םירובג ןגמו םיה ישרפמ ׳ס
 ¬בול ק״דבא יזנכשא לישעה עשוהי ׳ר ;ו״רת רדא ׳ה /ג םוימ ,בובלמ ןהאזניהטאנ
 תחת = ] ה״ת ץטשומאז ק״דבא להאוו יולה השמ ׳ר ;ג״ירת ןויס ׳י /ה םוימ ,ןיל

 .א״ירת בא םחנמ ד״כ ,׳א םוימ ,[המוחה
 םיקלא ארי לודגה ףירחה רוחבה יחא ישודיחמ תחא ריגרג" :תומכסהה רחא

 "...ל״ז טידנעב ךורב ׳הומ

 .אנשטנעל ק״דבא ,המלש 'ר ויבאל פ״קת תנשב דלונ ןייטשפע יולה השמ ׳ר
 לש ופתכ לע בכרומ יתייה דועב — ותמדקהב רפסמ — יתעד לע ידמע םוימ״
 תועש הזיאב םויו םוי לכבו .אצמת המכחה ןיאמ רותלו שורדל יבל לא יתתנ ...אבא
 ...וישרפמו ע״שו ס״שה ילכ יאשונ לכו ש״ארו ף״ירו ס״שב רוקמה םע ע״ש יתדמל
 ...ז״צקת תנש ףרוחב יכ .רבשהל הבשח ׳ינאהו ל״ז אבא תיבב יתבשי ןנאשו ולש ינא
 יתראשנו .ל״ז רקיה יחא ינממ חקלנ טבש ח״כבו ...ר״ומאא ...ינממ חקלנ תבט ח״כב
 חספ אדוהי ׳הומ קידצה ןואגה ברה תב .ל״ז לידנעה אביל ׳מ ימאל דיחי ןב .דומלג
 .תונפל ימל יתאצמ אל .יתבשי דדב ...םיבותכב יתא רשא חספ ןברק ׳ם ח״מהעב ל״ז
 ח״רב יכ .יתאב ינתוח תיב לא ׳ד תלמחב דע .יתייה םינש ז״י ןב ךרו דיחי יכנאו
 גלפומה ברה ינתוח תב ׳ית הרש האל ׳מ ...השאה תא יתאשנ ק״פל ח״צקת רייא
 המש .הנמאנ הירק ץטשומאז ריע ךותב ותיבבו .י״נ יבצ המלש ׳הומ
 לכ קיפסהו תונוזמ םינש המכ יל ןתנ אוה יכ .רפש ירמאב תוגהל חונמ יתאצמ
 תינברה יתגוז ׳ילע הסמע .י״נ דיגנה ינתוח לצא יקוח םחל התלכ רחא םג ...יכרצ
 לע רוביח יתרביחו ...הדובעו הרותה לע טקשה בשיל לכוא ןעמל .רחסמ לוע ׳ית

 תנש ףרוחב םלוא .תויגוס ישודחו ת״וש הברה יתבתכ םגו ...ןיטיג תוכלה ע״הא
 ...הצחמו הנש ךרע הרות לוטיב םהב שיש ןירוסי ׳יהו .יניע לע דאמ יתלחנ ...ח״רת
 ת י ב ומש יתארקו יחכונה רוביח יתרבחו ינכזו ...יתוא בזע אל ...י״שה םלוא
 .שמחו םישלש ןב יכנא יכ םא ינפל םיחותפ םילפס המכ ל״נה ירפס תלוז ...ה ש מ
 חפסנ ובו הדנ תוכלה ד״וי ע״ש לע ...הדנ יחתפ ׳ס .ןיטיג תוכלה לע השמ תיב רפס
 ת״וש ׳םו הדנ ׳םמ לע תוכלה יפוג ׳סו .תואווקמ תוכלה לע רוהט ןייעמ סרטנוק

 "...תושרדו ...ם״שה תויגוס ישודיחו ...יולה ם״רהומ
 יתומחלו י׳נ ןיוועל יבצ המלש ה״ומ ...ימחל" הדות אוה ןתונ כ״חא
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 ידוד =] ז״וד" תא כ״ג אוה ךרבמו .״תובוט המכב ימע יביטיה רשא ׳ית הנח ׳מ
 י״נ עשוהי ה״ומ החורל חותפ ותיב רשא בידנה ריבגה גלפומה ינברה [ינקז
 ׳ית ליטע רתסא ׳מ ...ותגוזו ל״ז ילתפנ ה״מ םסרופמה קידצה ףירחה ברהב תוילגרמ
 תעב בר ךס ורזפ ירובע םגו .םתקדצ תרזפו .םהישעמ ןורשכ םירעשב עדונ רשא

 "...תובוט המכב ידמע יביטה הז דבלמו .םיניעה לע ילוח

 תנש ץטשומאז השדח ריע הפ ...תונוגע תנקת קילס" :׳ב ׳מע ׳פ ףדב ןופולוקה
 "...טבש שדוחב .ק״פל ב״ירת

 ,ףד ד״פ קיזחמו המדקהה ילבו תומכסהה ילב הז רפסמ רלפמסכא ב״ג יתיאר

 .2611<1€^׳ !נ61 83111 ]^161€1110££6נ:י 1848 :שרופמ בותכ רעשה לעו

 ר״המכ םמורמה םכחה ה״ה םינושאר ולבנש לובג ץבקו ?!םא רשא ןב רפס 14
 לש חול רביחו טקילש קילנאזיק ׳קמ טחוש [טשמאזמ] דוד רכב באז ןימינב
 םיפלא תשש ףוס דע םיטרפו םיללכה ישודיח לכ םע םינש ששו םיעברא ךשמ
 הז ךותב אצמנש םישודיח המכו המכמ היה ,אל והומכ רשא םלוע תאירבל
 םינב ינבו םינבב והכזי םשה רבחמה םכחה ...םופדה תיבל ואיבה .רפסה
 ונינודא תלשממ תחת רשא א״עי רימזיא הפ ספדנ :אר׳יכא ךרבתי ותדובעל
 .ק״פל [ח״צת —] הדואי תחנמ ׳הל הברעו תנשב .ה״רי דומחמ ןטלוש ךלמה
 בקעי ןב הנוי סופדב] י״ה יזנכשא לאלצב ר״רהמכ קקוחמה תויתואב ספדנ ־

 .[ןזח דודו
 תאמ "םירפס דקע תיב" יפ לע יתמשר םיפדה רפסמ תא) .ךד 59 ,2 .160
 דכסגאה .1019 ׳םמ ׳ב תוא ,א״ישת ביבא־לת ,הינש האצוה ,גרבדירפ .ד .ח

 .(ופוסב רסחו ,ךד ו״נ ,[1] קיזחמ ,קרוי־ויב רנימסה תירפסב ינפלש רלפ

 עבש ראבמ בקעי ׳ציו ׳סל ׳ג ׳ויב״ש רפסמ רעשל רבעמ "רבחמה םכח תרעה״ב
 רשא םוקמה לא יתכלהו ...ידיב ףסכה יתרצו השודקה ץראל עסיל יתיבמ יתאצי
 ואשנ ינועצפ ינוכה םידדושה ילע לפנ תשק יוחטמכ יתיבמ בורק ךרדב ...׳ה רחבי
 וז םג ...יתרמא תאז לכב .לכ רסוחו םורע יתראשנו ידיבש ףסכה לכו ילעמ ידדר
 יתאיבב לארשיב םאו ריע איהש רימזא ק״קל יתאבש דע יכרדב יתכלהו הבוטל
 אסכ לע בשוי ׳יבה לעב יתאצמ וב יתסנכה החורל חותפ חתפ יתאצמ רימזאל
 השעו ו״יה ע ב ס קחצי ר״רהומכ דיגנה ריבגה םמורמה םכחה ה״ה ותכלממ
 ודבל םחלה לע אל יכ יבל החנ אל תאז* לכב ...לוכאל םחל יל ןתנו דובכה לכ יל
 החנו רפסה הז סיפדהל יתוא הוולהו וסיכמ תועמ םמורמה ריבגה ליזוהו םדאה היחי
 [ח״צת =] ןימינב ו ל■ א ר ק ויבאו תנשב רדא ח״ר םויה ...יחור יב

 ".ק״פל

 ךומסה קילנאזיק״ל דע הנידמה ןילופב רשא שטשומאזמ דודנ קיחרהש רבחמה
 וירבד הכו ."תודרטו תורצ" םומע היה ,דמלמו טחוש רותב םש שמישו "ילפונירדנאל
 הלכי יכ ילע אבש תורצו ׳ואלתה לכ רפסל יתעד ןיוכל לכוא ינניא..." :ותמדקהב
 יתשע ילע ותמ יכ ...יבואכמ לע ןוגי יל ׳ה ףסי יכ יל אנ יוא ...הלכי אל המהו ןמזה
 ינואגו תובא ירבק לע חטתשהל ...יבצה ץראל ךלילו עסיל יתרדנ ןכל ...ידלי רשע
 ךרו יכנא רענ דוע יכ םינב ינבו םינב תוארל הכזיו ילע ׳ה םחרי ילואו ילוא ץרא
 קח לא הרפסא יתרמא ןניעמש יתרת אדח בגא םימיה יצחל דוע יתעגה אל םינשב
 ומש יתארקו שמשה תחת יתלמע הז לכ יכ הנבלה ישדח םיקוחה לע רפס סיפדהל
 ...ידלי ילע ותמ וישכעו ירומו יבא תמ ימא םחרמ יתאצישכ םש לע ינוא ןב

 טחוש טשמאזמ דוד רכב באז ןימינב יל ארק יבאו ינוא ןב ירבד הכ
 ."...ילפונירדנאל ךומסה קילנאזיק ק״קמ דמלמו
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 ■ץיווישיטמ ןרהא םלשה םכחה םסרופמה" ונקזמ הרות ירבד איבמ ותמדקהב
 ".ק״פל א״עת תנשב שדק תבש םויב ולסכ ח״רב ןיברוט ק״קב רטפנש

 ־ב "אטשוקב וינבו יזנכשא הגוי םיסיפדמה" :דניקביר .י לש ורמאמ האר
 ]011 ז]1,11 ח1 ]<_'\ו׳נ51ב 1>ו1נ1ו01זז;וק11\• , ¥01. 1, !אי 2, 1א0מ'-¥0ע1(; 1939, ק. 54־53.

 םע ,ר״ת דע א״יקת תגשמ תודלומה רדסו תוגורבע ינינע ללוכ .ינוא ןב רפס 15*
 .א״יקת ,אווקלאז .םימערהו םישערה לע םיללכ

 .ףד 48 .12״

 .ינש קלח הז הארנכ .םש ,גרבדירפ י״פע יתמשר

 ק״קמ ריזראבז [דוד ׳רב] םהרבא ...ינא יתרבה רשא םהרבא תכרב רפס 16
 לארשיב םאו ריע טשומאז ...הראופמו השודק הלהקב םירשמ דיגמ איווקלאז
 רבד שרפלו ...ת״פנב ולפנש תוכובמ המכ ץרתל ...םירפוסו םימכח האלמ
 םימכח ירבד הצילמו לשמ פ״ע הנשה לכמ תורטפהב ך״נת יקוספו הדגא
 תוישרפל יתקלח הרדסבו ןינעכ לאוש אהיש ידכו ...רסומ פ״עו םתודיחו
 םיקקוחמה סופדב ...איווקלאז ק״ק הפ ספדנ ...אניינעמ אוהש [הרותה]

 םחנמ ר״רוהמב דוד ר״רוהמ ויחא ןתחו ל״גס דוד םייח ר״הב ןושרג ר״רוהמ
 ר״ה לש ידכנ :ל״צז ל״גס ןרהא ר״רוהמב דוד םייח ר״רה ויהא ןבו ו״צי ןמ
 ץרתי יבשת והילא טרפל םדרטשמאב סיפדמ לעב םדקמ היהש שובייפ ירוא

 .ק״פל [א״יקת =] ונימיב הרהמב תויעבאו תוישוק
 .ףד [1] ,א״מ ,[2] .4׳י

 ׳ר :םג ומע םימותחו) בובל ק״דבא טרפאפאר ןהכ םייח ׳ר :םינברה תומכסה
 ילב ,(אנליוו ק״קב הנוח לישעה עשוהי ׳רו אקארק ק״קב הנוח אקלעמש לאומש
 םימותחו) א״יקת רייא ׳ד ,יווקלאז ק״דבא ץיוורוה יולה ץרעה ילתפנ ׳ר ;ךיראת
 הנוח ץיוורוה שיא יולה בקעי ׳ר ,בובלד מ״ר טרפאפאר ןהכה ביל הירא ׳ר :םג ומע
 ־כיוה] םייח השמ ׳רב קחצי ׳ר ;(ילסמערפ ק״קב הנוח לכימ לאיחי ׳ר ;אגולג ק״קב
 ק״דבא שטשומאזמ ביל הירא ׳ר ;א״יקת רדא ז״י ,שטשומאז ק״דבא [רעטנרעלעג
 שריה יבצ ׳ר :םג ומע םימותחו) א״יקת רדא ה״כ ,א״גד י״ב ןמאנ ,דארגינראט
 יולה קחצי ׳ר ,אסיל ק״קב הנוח בקעי ׳ר ;בוטקראטשט ק״קב הנוח ץיוורוה שיא
 ,שטשומאזמ ןהכה םהרבא ׳ר ;(אנפמעק ק״קב הנוח בקעי ׳ר ,אלקוד ק״קב הנוח

 .א״יקת רדא י״ח ,א״דד י״ב ןמאנ

 ר״רהומב םייח ריצעזה הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :ןופולוקה
 .יווקלאז ק״קמ ו״צי הדוהי

 ןויצ תדוצמו דוד תדוצמה רואבו ל״ז י״שר ...שוריפ םע םילחת רפס [השמ שרד] 17
 לבוקמה ׳גה ברה לש ...י״כמ ספדנ .השמ שרד ם״דרפ פ״ע ...שדה שוריפ םע
 ררטסוא השמ ׳חומ דיסחו שודק םיקלא שיא ץרא יוצק לכב םסרופמה יקלאה
 תגורע רפס ח״מהעב דארב ק״קב םירשימ דינמ ׳יהש [שטשומאזמ ללה ׳רב]
 ןב דארבמ ררטסוא ןרהא ...סופדה תיבל ויתאבה .םירישה ריש לע םשובה
 תנש בובל .ה״הלצז רבחמה ברה ןב ל״צז ךורב םהרבא ׳הומ ברה א״אל

 . 01־1101< ¥, 0311 811ת111¥€1§6נ:, 161111161־2 1879 .ט״לרת

 .ףד [ז״מש ל״צ] ה״מש־׳ט ,[6] .80

 םוימ ,בובל ק״קד ד״בא ןייטשנירוא שריה יבצ ׳ר תומכסהו הדועת יבתכמ םע
 ,הנידמהו יסאי ק״קד ד״בא רוש שחיה עזגמ ׳יעשי ׳ר ;ו״לרת ןויס ז״י ,ק״שע ׳ו
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 םחנמ ׳ד /ה םוימ ,ה״הלצז לילגהו זנאצ ק״קד ד״בא םאטשרבלה םייח ׳ר ;ז״לרת
 דוד ׳ר ;ו״לרת ורתי ׳ה םוימ ,שטיבאהארד ק״קד ד״בא והילא ׳ר ;ה״לרת בא
 רכששי םלשמ ׳ר ;ידארב ק״הפ ,ט״לרת ןושחרמ ו״ט /ב םוימ ,אנלאטמ [יקסרעווט]
 :ןורחאה דומעב .ו״לרת ידוקפ ׳ד םוימ ,לילגהו באלסינאטס ק״קד ד״בא ץיוורוה שיא

 .ט״לרת ולסכ ׳כ /ד םוימ ,אקארק ק״קד ד״בא רפוס ןועמש ׳רמ "הדועת בתכמ"

 היה דמע ,דארבמ ל״ז תוילגרמ ןמלז םירפא ׳ר ידיב היהש ,רפסה לש י״כה
 ,ר רפסמ הכו ,ץירוקמ ילבא םהרבא םשב דחא שיא י״ע ,ה״נקת תנשב דוע עיפוהל

 הז."" :רפסה שארב ספדנש ולש "המכסהו תודע בתכמ״ב תוילגרמ ןמלז םירפא
 םסרופמה דיסחה שודק םיקלא שיא לודגה ברה ...רובח ידיל עיגה רשא םינשב תובר
 ה״הלז ר ר ט ם ו א השמ ׳הומ יקלאה לבוקמה אשידק אניצוב ץרא יוצק לכב
 לע אלפנ רובח אוהו ,םירשימ דיגמל ד א ר ב וגיתלהק הפ םיעושעש ולדג רשא
 ...שרד רשא השרדמ אתאד ידייא השמ שרד םשב והנכא והמדא םילהת רפס

 עדונ .היאר ךירצ ןיא םסרופמהו ...רתסנבו הלגנב ...ותבשב תבש ידמ וניתלהק הפ
 תגורע רפסב ...ןיטינומ ול אצי ופרוח ימיב רבכו ומש לודג לארשיבו הדוהיב
 ."...ץראב דוע אוהה םשובכ הארנ אלו ...םירישה ריש לע רביח רשא םשובה

 רבדב הגאדמו ,ל״צז רבחמה לעב ןבמ אלמ ףסכב" י״כה תא הנקש רפסמ ןכ ירחא
 ...ןמצעב הלודגה תולתלו ...םירחא תודשב ןמצע תא תוערל םיכלוהה והועלבי םירז ןפ

 ׳ד הנא רשא ;המרג רבחמה תוכזו ...םלועב םישודקה וירבד ולגתיש הפסכנ ישפנ
 ץעראק ק״קמ י״נ ילבא םהרבא ׳הומ גלפומה ינברה יחכונה דבכנה שיאה יתארקל
 רפסה יתאכנ תיבב הארו ...חקורה ...תספדה רבדב תומיתח ץבקל הנה אב ...רשא
 ושוריפ םע עצמאב םילהת רפס דימעהלו וסיפדהל ...הדמח ושפנו ל״נה שודקה
 שיליופ םילודג השמח שירעגנוא ריינ לע חקמב ןיגיוב םישש ךרעב לכה הלעיו ...ביבס
 תחקל םותחי םדא לכ דיבו ןיגיוב לכ דעב םילודג העבש בוט ריינ לעו ןיגיוב לכ דעב
 ׳הומש ירחא ךא .שינייר בהז ׳א די לע ףורדא תתלו ל״נה חקמב דחא רפס ונממ
 םיברל עידוהל ידי תא יתחלש התא תאזל ,ךכ לכ ןיריכמ ול ןיא ל״גה ילבא םהרבא
 םהירבחמ דחא ודמעי תורחא תורייעבו ,רומאה רבדכ ידיל חלשי לוטיל הצורה לכ יכ
 ןתיש ונברעא יכנאו תומיתחה םע ןכותמה ףסכה תא ידיל איבי אוהו די לע ץבקל
 ׳קה ק״פל ה״נקת זומת דארב ק״ק הפ ...ירבד הכ ...סופדה תולככ ל״נה רפס ול

 ".דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא

 תחנה םוכסה תא ףוסאל ל״נה ילבא םהרבא ׳ר ידיב הלע אל הארנכ םלוא
 חקור עשוהי ׳ר ר״ומדאה ידיל אבו לגלגתנ י״כהו ,זא עיפוה אל ןכלו רפסה תספדהל
 יל ןתיו" — ,סופדל איבמה רבחמה דכנ בתוכ — ,״ןייע תבוט יב גהנו״ .זלבמ

 "...םיברה תא תוכזל ידכ ק״יכה תא קיתעהל תושר

 םאטשרבלה םייח 'ר תומכסה :ןיינעמ יוניש םע ראלפמסכא ןכ םג יתיאר
 ר״ומדאה ינבמ "הדועת יבתכמ" שי ןמוקמבו ,וטמשנ ׳ץיבוהורדמ והילא ׳רו זנאצמ
 ביל אדוהי יבצ :םותחו ,הרוגידאסןמ בקעי םהרבא ׳ר] :ןיזורמ ןמדירפ לארשי ׳ר
 אדוהי יבצ ,םותחו ,בוקטראשט[מ השמ דוד ׳ר] ;ז״לרת ולסכ ׳ה ,׳ג םוימ ,גיליב
 דוד :םותחו ,ןיטאיסוה[מ אגרש יכדרמ ׳ר] ;ז״לרת תבט ׳ח ׳א םוימ ,גרעבנרעטש
 :םותחו ,אצינשזיוו[מ רעגאה לידנמ םחנמ ׳ר] ;ז״לרת תבט ח״י םוימ ,רעגאווש

 .ו״לרת ,רימורב השמ

 ןיב העודיה תקולחמה תמחמ ,הזכ "יוניש" תושעל חרכומ היה ,הארנכ ,ל״ומה
 וסינכי אל זנאצ ידיסחש ששחו ,ןיזיר תיבמ םיר״ומדאהו זנאצמ םאטשרבלה םייח ׳ר
 םינוקה תא דיספהל אלש ידכו ,ךפיהל ןכו ןיזיר תחפשממ תומכסה םע רפס םתיבל
 ובר תמכסה םע רפס ול הארה דחאו דחא לכלו ,תורודהמ ׳ב סיפדה ,םידדצה ינשמ

 ¬דבל
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 דהי הקידבו יוסיכו הטיחש תובלה לב ןטק טוקליב יתפסא ...חבזה רשכוה רפס 18
 בקעי ...ןב יבצ ריאמ יתאמ ...הדובעה לא ואובב ב״ושל תעדל חרכומה לכ
 רעססיגטפירש ןתנ ה״ומ דיגנה סופדב אשראוו ...ץמשומאזב ב״וש ל״צז קחצי

 .1882 ב״מרת

 .׳מע 78 ,10 .4״

 ןויס ט״כ ׳ה םוימ ץילדעש ק״דבא ץישביל יכדרמ ךורב ׳ר :םינברה תומכסה
 םייח ׳ר ;ט״לרת זומת ׳י ׳ג םוימ קספעטיווב צ״ומ ןיקדאבאלס ׳ילא ׳ר ;ט״לרת
 ןושמש ׳ר ;ב״מרת רדא ט״י םוימ [אשראוו ריעב תעכו] שילאק ק״דבא סקאוו רזעלא
 ארק םייח ףסוי ,ר :א״מרת ינש רדא א״כ ׳א םוימ וואקראזא ק״דבא ןייטשנירא
 ןישולאק ק״דבא ןהכה דוד השמ ׳ר ;א״מרת ןסינ 'ד ׳א םוימ קעוואלצאלוו ק״דבא
 רדא ד״כ 'ג םוימ ןיציטש ק״דבא חנ ׳רב לידנעמ ׳ר ;א״מרת י״במל ג״י ׳ד םוימ

 םהרבא ׳רב לאקזחי :יבצ ׳רו ץיזאבילדאמ ק״דבא גיטנאמ דוד ןרהא ׳ר :ב״מרת
 .ךיראת ילב ,ןהאסלכימ םייח

 תמהמ תומלענו תונופצ םלועמ ויה רשא תוכלה ישודה אוהו םלוע תוכלה רפס .א18
 ןזיא רשא תומותס תופסותו י״שרב תומוקמ הזיאב טרפבו תומוצע תישוק
 רשאכ אתרימטו אתקימע ילגו אתפירה אלופליפב ךזה ולכשב ןקיתו רביחו
 ר״רוהמ גלפומה ינברה ה״ה ...סהיתומכסהב םינואגה םינברה וילע ודיעה
 רשא סו־יה עזגמ שרשנש ן טשומאז ק״קמ] השמ ר״רוהמ ינברה ה״הב ריאמ
 אוה .שלזיימ השמ ר״רוהמ ...ויבאש .ומאו ויבא ידיצמ ...םשה ישנא םלועמ
 ביל אדוהי הירא ר״רוהמ ...ןואגה ןב .םייח ר״רוהמ גיהנמו סנרפה לש ונב
 ינשה דצמו .הפמה לעב א״מר ןואגה לש ודכנ ,אלסערפ ק״קד ד״בא דיסח
 ק״קמ ד״בא ;•ריה ילתפנ ר״רוהמ דיסחה ...ןואגה לש דכנ אוה ל״נה ויבאש
 תב ...לידניירב תרמ ...הריבגה ,דשאה איה ומא דצמו .י״שר עזגמ אטילד ןיוו
 ...ןואגה ברה ןב .אטילד קסירב ק״קד ד״בא קריה יבצ לאומש ר״רהומ ...ןואגה
 ק״קל לבקתנ ףוסבלו .אקארק ק״קד ד״בא ביל אדוהי הירא ר״רוהמ לבוקמה
 ק״קד ד״בא ןיריה יבצ לאומש ר״רוהמ ...ןואגה ברה ןב .אטילד קס׳ירב
 רבחמה לעב אקארק ק״קד ד״בא לאוי ר״רוהמ ...ןואגה לש ונב .בושטניפ
 ר״רוהמ לודגה ברה■ תחפשממ הפי לאומש ר״רוהמ ברהב .שדה תיב רפס
 דבנ .[הבר שרדמ לע ן ראות הפי רפס רבהמה לעב [יזנכשא הפי] לאומש
 .םיאיבנ לע רקי ילכ רפס רבחמה לעב [ודיינאל] לאומש ר״רוהמ לודגה ברה
 ןמחנ ר״רוהמ ...ןואגה ברה לש דכנ איה ל״נה ןמאש עבורמו שלושמו לופכו
 ר״רוהמ ...ןואגה ןתה .אנבוד ק״קד ד״בא טרופאפר ץ״כ [ץישפיל] (תשפיל)
 הכזמה ןמ ןיקדוב ןיאו .ןילבולמ ם״רהמ ...ןואגה ןתה :בובל ק״קד ד״בא ףסוי
 לידגהו אילפה רשא הלש אינסכא לע תרזהמ■ הרותה ךליאו ןאכמו הלעמלו
 לע רובד רבד םידימלתה םהב דדחל ...בתכה לע הלעהו רהוזהו חצה ולכשב
 ק״פל [ז״טקת =] םלועל ריאמל ךל ׳ה היהו תנשב ךאבצלוזב :וינפוא
 םסרופמה ינרותה חונמה ןב .ו״צי ןמלז םלשמ ר״רהכ הבושמה סופדבו תיבב

 .ל״צז ןרהא ר״רהופ
 :תועטב ןמוסמ ז״ס ןכו .ג״נ :תועטב ןמוסמ א״נ ףד) .ףד ה״ע ,[2] .4"

 .(ח״ס

 ןושאר קרפו ןיקיזנ ,םישנ ,דעומ רדסו תוכרב תכסמ לע ס״ש ישודיח :ןכותה
 .עובשה תוישרפל םג םיכיישה םינינעב ,ןילוח תכסממ

 תמכסה :"רגה תנידמדו אטיל תנידמדו ןילופ תנידמד םינברה ...תומכסה" םע
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 תודעוותהב" ,ד״יקת ׳ןושחרמ ח״ר /ב םוימ ,אטילד קסידב ק״קד ד״בא ,ןמחנ ׳ר
 רקועו יניס גלפומה ברה" !רבחמה לע ראשה ןיב בתוכ׳ו] "בלסרעי ק״ק הפ א״דד
 ינברהב ריאמ ר״רהומ םלשה םכחה תומורת תולעמה לילכ ...יתוחא ןב ה״ה ...םירה
 המכסה ןתילמ םהידי םיכשומה ןמ ינא דימתש ףאו ...טשומאז ק״קמ י״נ השמ ר "רהומ
 !["...יתרדנ אל אבר ארבגד אתעדא ךא .םינושארב ונל יד יכ םישדח ׳ירפס לע

 ,ד״׳יקת ,ןושחרמ *ב ,׳ג םוימ ,בובל ק״קד ד״בא ,טרופאפר ןהכ םייח ׳ר ב״ש תמכסה

 !בלסרעי ק״קד ד״בא ,ץיוורוה יולה עשוהי השמ ׳ר תמכסה !"בלסרעי ק״ק דעוו הפ"

 :והראתמוו "בלסרעי ק״ק הפ" ,ב״קת ׳ולסכ ח״כ /ג םוימ ,אנדארה ק״קב ע״עלו
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 ,לכימ לאיחי ׳ר ב״ש תמכסה ;[",תלהק הפד אניידו ד״מהב ישבוחמ דח ה",ד"

 ק״קד ד״בא ,המלש ׳ר תמכסה ;ב״קת ,טבש ה״כ ,׳ג םוימ ,אלסמערפ ק״קד ד״בא
 ;ד״יקת ,תכוס [גח ורסא =} ח״א ׳ב םוימ ,הנשמה תבכרמ רבחמה לעב אמלעח

 ׳ר תמכסה ;ד״קת ,ןסינ ז״כ ,׳ה םוימ ,טשמאז ק״קד ד״בא ,קחצי ׳ר ב״ש תמכסה
 ביל הירא ׳ר תמכסה ;ז״טקת ,ןושח ׳ה ,׳ב םוימ ,גרובשערפ ק״קד ד״בא ,השמ
 ׳ר ב״ש תמכסה ;ז״טקת ,ןושחרמב ח״כ ,׳א םוימ ,ץינכער ק״קד ד״בא ,קחצי ׳רב
 הפ" ,ב״קת ,תבט ט״י ,׳ג םוימ ,קסראוועשפ ק״קד ד״בא ,טרופאפר ןהכה ביל הירא
 ;דרגימז ק״קד ד״בא ,רימדאלמ שריה יבצ ׳ר [תמיתח =] תמכסה ;"אלסמערפ ק״ק

 ה״הב ...ל״צז םש לעב לאוי ר״רהומכ לודגה ברה ינתוחמ [תמיתח =] תמכסה״

 ."טשמאזמ ןורפלייה ירוא ר״רהומכ

 ק״קמ ד״בא ץריה ילתפנ" ׳ר לש ודכנ ,יה ויבאש רבחמה ריכזמ רעשה לא
 ,בונבוד .של "הנידמה סקנפ" האר .ן י א וו ריעל ותנוכ יאדוב ,"אטילד ן י וו

 .17 ׳מע ,ה״פרת ,ןילרב

 תופירט לע .ץמשומאזמ יאנש קהצי ןושרג ׳רב לאנתנ ׳ר ,לאנתנ בירקה 19*

 .א״מרת ,אשראוו .האירה

 ורפס תמדקה ףוסב םלוא .(49 ׳םמ האר) ״ן גב ןד ע״ ורפס רעש יפ־לע
 .ב״מרת תנשב ספדנש בתוכ "ןגב לויט"

 ...םידעומו םינמז יניגעב תובושתו תולאשב ראבמו רבדמ ...רוהט בהז רפס 20

 ...םירואיבו םישודיח םנו ...םקומינו םמעט .םאבומו םאצומ .םיקסופו ם״במרב

 ינברחב ךורב ר״רהומ ...ברה ...ה״ה ...רביחו דסי ...ןבה עובשלו ןיאושנל
 הפ ספדנ ...שטשומאז ק״קמ ביל הידא ר״רהומ םלשה םכחה ׳םרופמה דיגנה
 ליראק אטיל תנידמד אנליוומ ידאוואוו סוכודה ...תלשממ תהת אווקלאז ק״ק

 דוד ר״רהומ ינרותה ?!ולאה םיקקוחמה סופדב :ה״רי ליווזדאר בלסינאטס
 ןבו :ל״ז ל״גס ןרהא ר״רוהמב דוד םייח ר״רוהמו ל״צז ןמ םחנמ ר״רהומב
 לש ידכנ .ל״צז ל״גס ןושרג ר״רהומב ףלאוו באז ר״רהומ ינרותה ףולאה ידוד
 .םדרטשמאב םיפדמ לעב םדקמ היהש ל״ז ל״גס שובייפ ירוא ר״רה ה״ה

 .ק״פל [ה״לקת =] ותוא השע רוהט בהז תנשב

 .ףד [19] .40

 ,םחנמ ה״כ ,׳ב םוימ ,בובל ק״דבא ,[שסשומאזמ השמ ׳רב] המלש 'ר תמכסה

 ׳ר ;ה״לקת ,םחנמ ח״כ ,׳ה םוימ ,אווקלאז ק״דבא שלזיימ שריה יבצ 'ר ;ה״לקת
 ׳רב] רעב בוד ׳ר ;ה״לקת ,זומת ח״ר ,׳ד םוימ ,ץינמערק ק״דבא ביל ׳ירא אדוהי
 ׳ר ;ה״לקת ,בא ׳ז ,׳ה םוימ ,בובל ק״קד מ״רו ד״בא ,[שטשומאז ק״דבא ביל ׳ירא
 ׳ר :ה״לקת ,ןסינ ה״כ ,׳ג םוימ ,דארב ק״קד מ״רו ק״דבא שטשומאזמ שריה יבצ
 ,ינש רדא א״י ,׳ב םוימ ,שטשומאז ק״קד מ״רו ד״בא [רעטנרעלעגכיוה] ףסוי

 .ןיבאל ק״דבא לליה ׳ר ;ה״לקת ,םחנמ ח״ר ,אלסמערפ ק״דבא לדנעמ ׳ר ;ה״לקת
 .[רבחמה לש ויחא] ה״לקת

 ס״שה ירבדב םילופלפו םירואיבו םישודיה ,אוהו ןושאר קלח קחצי ןורכז רפס 21
 ךרדב םתוא יתרדסו ...יתטקלו יתפסא ...םינורחאו םינושאר םיקסופה ירבדבו
 ...שדוק יארקמ המכ לע םישודיחו םירואיב ...ינש קלה"] ...תובושתו תולאש

 ־ביוה] קחצי ...ריעצה ינא יתרבח ["...תולגמ שמחו הרות ישמוח השמחב
 ...לילגהו אמלעה ק״קב ...הרומו ברל יתלבקתנ ...םינפלמ רשא [רעטנרעלעג
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 ינודא אסכ לע ...שטשאמז ק״ק .הניבו המכח םוקמ .הנמאנ הירקב תעכו
 בשי אוה םכ רשא ה״ללצז ףסוי ה״ומ ...םימכח תנשמ רפס לעב ...ברה ...יבא
 ...םייח השמ ה״ומ ...ברהב ...קחצי בקעי ...ברה ויבא אסכ לע שטשאמז ק״קב

 ~.ביל הירא ...ברה דכנו ...ףירח השמ ...ברה דכנ .לילגהו בובל ק״דבא
 [בובל] ...םלוע ינואג ראשו ה״הללצז ןילבולמ ם״רהומ ...ברה דכנו אקארקמ

 .ק״פל [ב״פקת —י] קחצי ןורבזב ודמל ואב תנש
 .דחוימ רעש ׳ב קלהל .ףד ו״מ ,[1] :׳ב קלח .ףד ׳מ ,[2] :׳א קלח .20

 קחצי ירבד הלא תנש לולא שדחב יתמלש :׳א קלח לש ןופולוקה
 :,ב קלח לש ןופולוקה .ק״פל [פ״קת =] ה״הלצז ףסוי ר׳דהומ ןואגהב

 ףסוי ה "מ ן ו א ג ה ב קחצי ק "ה ירבד הלא תנש רייא שדחב ויתמלש
 .ק״פל [א״פקת —] ה״הללצז

 םיפדה ׳בו .ףד ב״מ ,[2] :קיזחמו ןושאר קלחמ קר ראלפמסכא כ״ג יתיאר
 .םינוקיתו תוחתפמ םה םינורחאה

 ריע אמלעחב :ינמש הרומלו ברלו .ינרק ׳ה היבגהש" רבחמה רפסמ ותמדקהב
 ...הלחנלו החונמל ךלהו ...ירומ יבא ינודא :יתראפת לפנ .יתדמע אל טעמו ...הלודגה
 שטשמאז ריע .הראופמו השודק הלהקב הנומאב ותואישנ גהנ הנש םישלשו השמחבו •
 לודגה ורתכבו .ינובישה ומוקמבו :ותוא ובהא יכ .ותומב ושע דובכו :הרטועמה

 אלש ,םירשבמה ושחל יבאלו :הרומלו ברל ינומש ,הרובקל והוכילוה םרטו :ינורטע
 יבאל ולביקשכ ,םהיתובא ושע הכו :ודבל ונב יתלב ,ןדובכ אסכ תא :םירחא ולחני

 ץראל בושל ...םהירבדב ינותפ ,םימילש ןכו םיברו ...םהילודגב ויבא תומב ...םהילע
 בקעי ר״רהומ ...ינקז תב ה״הללז הרפצ תרמ ...תינברה איה) ...ימא םג :יתדלומ
 עידומ אוה ןכ ירחא ."...הדיפקה הז לע (לילגהו ןילבול ק״קד ד״בא ה״הללצז םייח
 רשא ה״הללצז חונמה ...יבא ינודא תרבחמ .יתורצואב םותח ,ידמע סומכ" ראשנש
 תנשמ לודגה ורוביחמ ינש קלח אוהו םידעומל תותוא םשב ארק
 ...םילופלפ אוהו .ןושארה ןמ ןורחאה ׳יהי לודגו .וייחב םיפדה רשא םימכח
 רבדה ינממ דבכו ילע תובר תואצוהה הנהו .םידעומו תבש תוכלה לע ת״וש ךרדב
 םעב םיבדנתמהמ תומיתח ץבקל אבא תיב דובכו ידובכ ןיאו .םופדה תיבל ואיבהל
 יכ םיקוחרהו םיבורקה םיסיפדמה ילעבל עידוהל יתרמא ןכ לע .יתלוז ירבחמ ךרדכ
 ונוצר לע הלעיש ימ קר .אוה יב אל ל״ת יכ ׳וכ םודרק הזה רבדמ תושעל ינוצר ןיא
 לע ...יבא ינודא תונייעמ ץיפהל ...ידכב ...ףסכ ריחמ אלב תרבחמה ול ןתא בוטה
 .(שטשומאזב שרדמה תיבב אצמנ היה י״כהש ינמודו ,ספדנ אל הז רפס) "לבת יגפ

 חינה אל .ז״פקת ,ולסכ ׳כ םויב ,שטשומאזב רטפנ ל״ז רטנרלגכיוה קחצי ׳ר
 תחפשממ םינברה לש אתלישושה הקספנ ומעו ,תונב יתש םא יכ םינב וירחא

 .הנש םיעשתל בורק שטשומאזב ונהיכש ,רטנרלגכיוה

 דחאכ ׳יה ןה ,םילעפ בר יח שיאמ הרותה רדס לע ...תרבחמ לאומש ןורכז רפס 22
 ,ורואל וכלהו .וראב ימ ותש רודה ילודג .ורודב םסרופמה .םיקהבומה םינואגה
 לאומש ר״רהומ ...הרות ירדחב יקבו ףירחה לודגה ןואגה ברה ר״ומאא ה״ה
 תונברה רתכב שמש רשא [שטשומאזמ ביל הירא ר״ב] ל״צז רעללעה ליוונייז
 ׳הומ ה״פומ דואמל ףירח קהבומה ןואגה ברה לש ויחא .אלשמערפ ק״הפ
 ויתאבה ...בהז יחופתו ןיטיג ביט רפס ח״מהעב ל״צז רעללעה שריה יבצ
 רכזל טרפל .ל״ז רבחמה ןואגהב רעללעה ךלמילא יבצ ...יכנא םופדה תיבל

 .ק״פל [ב״מרת =] קידצה היהי םלוע
 .ףד [2] /ם ,[4] .4״

 ׳ר ;ח״לרת ,תבט ׳ד /ב םוימ ,אקארק ק״דבא [רפוס] ןועמש ׳ר תומכסה
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 ;ח״לרת ,תישארב ׳ה םוימ ,אוואנישב תעכו בוקפארטסמ םאטשרבלה אגרש לאקזחי
 ׳ר ונבו [רעללהאמ םירפא :םותחו] אצינזיוומ [רעגאה לדנמ םחנמ ׳ר] ר״ומדא
 ,טוגיס ק״דבא [םיובלטייט] ב״ט הדוהי לאיתוקי ׳ר :ינ״רת ,לולא ט״י םוימ ,ךורב
 ׳ר ;ז״לרת ,זומת ג״י ,׳א םוימ ,אלשימערפ ק״דבא םיקלעמש קחצי 'ר :ךיראת ילב
 ב״וו קחצי םהרבא 'ר ;ז״לרת ,םיבצנ ׳פ ׳ג םוימ ,אנראט ק״דבא טראפאפאר לארשי
 ,ןיידרעוו ןיילק ק״קפח ,["ןיטיג ביט״ה לעב שריה יבצ ׳ר ויחא ןתח ,גרבנייוו =]

 .ח״לרת זומת ד״כ /ה םוימ

 .תונורכזה רפס םשב ארקנ ונממ ןושאר קלח םייחה רורצ רפס [תונורכזה רפס] 23
 .הבהדזנה תובשלו .הבשחמה רהטל .תונויער ׳וריעמ .תונורכז המב םהו
 דועב .תושועה .תושפנל .תושורפה תותשרו .ןובאדה ריסהל .ןובנל תוחרכומ
 הוקי .ותויה סייהב ודועבו .ותחתמאב הלא סושל .ותרבע ריסי .ותמשנ וב
 רבעמש המ .ראי וינפ לומלו .הבבי םיקלא רנ םרט .הברי וידבעמו .ותומילשל
 ורבח :וקה םילשהל םדאה תא ריעי .וקומינו ומעט רמאנ םש .ראבתי ־דל
 ה״פ י״ג ,םירה רקועו יניס ...ןונשו .ףירחה ...םסרופמה ךמסומה לודגה ברח
 דיגנה ןיצקה שארה ה״הב ה״ה ל״ז אקייח םייח ר״רהומ חונמה ה״ה י״הע
 ןורא ׳ר ארקנ היהש .ו״צי שטשמאזמ ה״ה ל״צז ןרהא ר״רהומ חונמה ינרותה
 ןמזל ביבס .ותודליב רביחש ורוביחב ולש ןיטינומ אצי רבכו .רדארג ינרט
 רפסב ...םילופלפ אוהש םייח־י רורצ ומש וארקב .הנש רשע הנומש ןב ותויה
 ...םירוביח רביחו ...עגיו הרט ז״האו .ה״ה ל״צז ם״במרהל הרות הנשמ
 .םישרדמו תודגאל םירואיבו ...םישורדו ת״ושו .םיקסופו ת״פגב ...הברה
 היהו .םינומדק ירפס המבל 'ירואיבו .ך״נתל םירואיבו .רסומו הארי יכרדבו
 ¬ירפב וימימ גהנתה .השודקב ובולהו הישודקב וכרד .םייקמ האנו שרוד האנ
 ינברה ויחא ררועתהו .וימי יצחב םיקלא ותוא הקל יכ ונניאו םוצע תוש
 אוה .וירוביחמ דחא רוביח רואל איצוהו .ריאי ורנ קחצי ר״רהומ גלפומה
 ספדנ ...רסומו הארי ינינעמ רבדמה .תוכיאה ברו תומכה טעמ הזה רוביח
 =] ול יעמ ומה ןכ לע דוע ונרכזא רכז וב ירבד ידמ טרפל ...ןילרב ק״ק הפ

 .ק״פל [ל״קת
 .ףד זמ ,[5] .8"

 לאוי ׳ר ,ןילרב ק״ק הפ ד״באר יבצ עזגמ ל״צז השמ ׳רב ןרהא ׳ר תומכסה םע
 ןיימד פ״פמ םאג איינ ליוונז ׳ר ,ןילרב ק״קד ץ״מו ןייד אגולגמ ל״צז לאיתוקי 'רב
 דנ״רו ד״באה קחצי בקעי ׳ר ;ל״קת רדא ח״רד ׳ב םוימ ,ןילרב ק״ד מ״הבב בשויו
 םוי המדנ שממ" :ראשה ןיב בתוכו) .ט״כקת םחנמ א״כ /ה םוימ ,שטשמאז קקד

 .[״...םימותו םירוא רואה קוליס םויכ ונתאמ ותדירפ

 ףטקנש ,רבחמה ויחא לש ותלודג לע ל״נה קחצי ׳רמ לודג אובמ רפסה שארב
 יהיו" :רפסמו .וירחא חינהש םיברה ויבתכ לעו ,וייח וימיל ה״לה תונשב ,וימי ימדב
 ינממ ענמת אנ לא .יחא יבוהא ורמאב ,הבח לש האירקב יתוא ארק ...וצק תע ברק יכ
 םיבתכה תחתמא לבקת ךממ ידרפה רחא .תמאו דסח ידמע תושעל ,יתשקבו ידסח

 ףסאיו תמיו עוג רשאכ יהיו ...םסיפדהל ...לדתשתו ...ךתושרל ילש הרות ישודח
 יחתפב יהיו .ידיל ויבתכ יתלבק ...ה״כקת תנש ןושחרמ ח״רע ׳ה םויב וימע לא
 המדקה םע רדוסמ רבכ א״כ םימלש םירובח םהמ םתצק םיתיארו םיתאצמ םתוא
 םירובח םהמ רבחל םיוארו ...םידחוימ םינינע המה םתצקו .ול האנ ומשו ...ולש
 ¬מ יי ח תואצות :(םהינינעו םהיתומשב דחא דחא םתוא שרפאו) ...םימלש
 היעשי רואיב ...הרטפהה רואיב הרדס לכ רחאו ...הרותה לע ...רואיב
 .םיכלמ .לאומש ׳םמ תוישרפ תצקל םירואב םג םהמעו לאקזחי הימרי
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 י 'ש ו ד ח ...ב ויא ילשמ םיל ה ת רואיב .יכאלמ .םומע .עשוה
 ם "ב מ ר ירואב ...ת ובא יקרפ רואיב ...םהישרפמו ארמג
 ¬ושתו תולאש ...ע״ש יקלח העבראב ...םילופלפו םירואב ...ת״מ רפסל

 אנעשוהל ...פ "כ ה ו י ל ...ה בשה שארל ...םישורד ...ת ו ב
 לע ...שורדה ביחרמו ...ם י ר ו פ תרגא רפס .הכונחל ...ה ב ר
 ש״מי ץ״ש םיסרוקיפאה תכ דגנ ...םוחלל ועורז ףשח םשו ...הדיתעה הלואגה
 חספה גחל םישורד .וניניב םידקרמ םתצק ןיידעו .וננמזל בורק וררועתנש
 ...ב "ה ב ל ...ת ו ע ו ב ש ה גחל םישורד .חספ תדגהל םירואב םהמעו

 רעש ...ם י מ• ש ירעש םיארקנ ...םידחוימ ׳םישורד ...ב א ב ׳ט
 אוהו שדוקה ךרד רפס ...ן ת י א רעש ...ת ירחאה תריכז
 .ןוילע רעש ארקנ סרטנוק ומעו תובבלה תבוח רפס לע ...לקו בחר רואיב

 ת ו ח ר א ...םיזורח פ״ע רוציקב וירסומ תיצמת ה״ח לש ויקרפו וירעש ללוכ אוהש
 םינומיר ס י ם ע רפס .םת ונברל רשיה רפסל ...רואיב אוהו םימי
 םוי לע דסוימ םירוכיב תחנמ רפס .םלוע תניחב רפסל ...רואיב איה
 םיבר םימ רפס ...[צ״ת תנש .תועובשה גחב =] ש״החב היהש ותדיל
 י ר פ רפס ...תוכוסה גח תלעמב רבדמ רשבמ לוק ארקנה ול ינש קלחו
 ת״מ ׳סל רואב ם יי ח ה רורצ רפס ץוח .קודקדה תמכח לע ם יי ח
 ת ו נ ו ר כ ז ה רפס ץוחו ...ותודליב רואל ואיצוהו ורבח רבכש ל״ז ם״במרהל
 ליזאד םינש שמחמ רתוי הז םימיה וכרא יכ תויהל הנהו ...וב םידמוע ונאש הזלה
 .יתחטבה םייקל זרדזהל יוארהמ רבכש יתרהרהו יקילס יבכשמ לע ינויערו ׳ימלעל
 ויתונב ןתשלש םג ותמ ותריטפ רחא םייתנש ךרעב .ה״ועב וערז התלכש טרפבו
 רכזיש וישודח רואל איצוהל זרדזהל רתויב וישכע יוארו .וירחא חינהש םינטקה
 הלודג הפירשה תמחמ רתויבו ...יתודרט ובר ךא .וירובח םש לע ארקיו לארשיב ומש
 ץראל דודנ קיחרהל ...יתיבמ דרטנ תויהל יתחרכוה ו״צי ונתלהקב ה״ועב הוהתנש
 א״עי ןילרב ק״פ םולה דע םשה ינאיביו ...שרדמ םוקמ החונמ ינפל רותל םיקחרמ
 ...יתחתמאב םתוארכ יהיו .הב ןילי קדצ ...םירפוסו םימכח האלמ .לארשיב םאו ריע

 איצוהו ...ךיחא ישודח םעונ ירמא ...ונמיעטה ...ינממ ושקב ...ה״הלז יחא יבתכמ
 םידקהל ןוכנו יוארהמש םנמא ףא יכ ...יבלב יתרמאו ...וירובחמ רובח הזיא רואל
 ןיידע םירובח ןתואש תויהל קרו ךא ,םייח תואצות רפסה אוהש ...לודג רובח הזיא

 יכ .ןילל הטונה חרואכ ךרדה םא לע תעכ ינאו ...םתקתעהו םרודסב םירמגנ יתלב
 רפס סיפדהל יבלב יתרמג ןכל .םוי דלוי המ עדוי ימו .החונמה לא ןיידע יתאב אל
 רבדמו ותומלשב רמגנ רבכ אוהש ת ו נ ו ר כ ז ה רפס םשב ארקנה הזה דמחנ
 יתאצמ ןכ יכ ם יי ח ה רורצ רפס םשב כ״ג ויתארקו ...רסומו הארי ינינעב
 רורצ רפס ללוכ םשב וירובח לכ תורקל .ה״הלז חונמה יחא ןוצרו תנוכ בותכ
 םתאו ...ול דחוימה ומש ומע ארקי ...ומצע ינפב רובחו רובח לכו מ יי ח ה
 וקחב שיא לכ והאשיו .וירסומו ותמכח וליכשהו הזה רפס לעמ ושרד י״ב וניחא
 תאיבב .ןנוחי ונתוא תואבצ ׳הו ...ולא תונורכזה ויניע דגנ דימת היהיו .וב תוגהל
 ןונ אלו טקש אל וימימ רשא ׳חנאנהו רמה תריתע הכ ...ןונרב ןויצל ונלעיו .ןוני
 ר "ר ה ו מ חונמה א "א ב קחצי ...חלוממ ונינעש ןמזה תימהמ

 ".ו״צי ש ט ש מ א ז ק "ק מ ה "ה ל צ ז ןרהא

 ריאמ הנקלא ריצעזה הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :ןופולוקה
 ריצעזה ...לעופה ידי לעו :ןילרב ק״ק הפ ע״עלו אווקלאזמ ו״צי לאלצב ׳והמ ןב
 רקורדה ...לעופה ידי לע :ןילרב ק״קמ ל״צז ףולאוו באז ׳והמ ןב ביל הדוהי רוחבה
 ...לעופה ידי לעו :ןילרב ק״ק הפ ע״עלו .אווקלאזמ ביל הדוהי ר״רוהמ ןב השמ

 :ןילרב ק״ק הפ ע״עלו .אווקלאזמ ל״צז יכדרמ ר״רהכ ןב קיזייא קחצי רקורדה
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 .םינמזו םיגחו ם״שה רדסכ .םינופסו םיבושח .םינמאנ יעטנ םהו ןרהא ערז רפס 24
 תותוא ולגד לע שיא איבהו ...םידימלת םהב דדחל .םינובנו םימכח יפמ תצקו
 ספדנ שטשמאזמ ל״ז ןרהא ר״והמב לאירזע ...ורקח םגו וניכה ...ויתובא תיבל
 לכימ אטיל תנידמד לודג אבצ רשו סכודה ...תלשממ תחת איוקלאז ק״ק הפ
 ןושרג ר״רהומ ינרותה )ףולאה םיקקוחמה סופדב .ה״רי ליווזדאר רימיזאק
 .ו״רנ ןמ םחנמ ר״רוהמב דוד ר״רוהמ ויחא ןתחו .ל״צז ל״גס דוד םייח ר״רהב
 ר״דה לש ידכנ .ל״ז ל״גס ןרהא ר״רוהמ חונמהב דוד םייח ר״רה ויחא ןבו
 ערז רקובב טרפל םדרטשמאמ םיפדמ לעב םדקמ היהש .ל״גס שובייפ ירוא

 .ק״פל [ז״יקת =] ךדי הנת לא ברעלו ךערז תא

 .ףד 32 .2״

 ,לילגהו בובל ק״דבא טרפאפר ןהכ םייח ׳ר :"םימסרופמה םינואגה תמכסה"
 ןסינ א״י ,ר םוימ ,טשומאז ק״קד מ״רו ד״בא קחצי ׳ר ;ז״יקת רייא ז״ט /ו םוימ
 .ז״יקת רייא ׳ז /ד םוימ ,םהרבא תיב ת״וש ס״מב טשמאזמ ןהכה םהרבא ,ר ;ז״יקת

 םסרופמה ףירחה יפמ יתעמש ...י "דרהמ י ש ו ד ח" :׳א 10—3 ףד
 ["ילצא דמל ותודליבש"] טשמאז ק״קד ד״בא קחצי ר״רהומ ...ברהב ףסוי ר״רהומ
 [םייח] יבר יפמ" עמשש המ איבמ כ״חאו ."אשירב ׳ימדקא יניעב ןיביבחד ידייאו

 ."תוחנמ תכסמב רמאמה רואיב אקייח

 לישעה עשוי ׳ר ;קסראוועשרפמ םוחנ ׳ר :םשב םישודח דוע איבמ רפסה ךותב
 :םהרבא תיב ת״וש ׳ס לעב טשמאזמ ןהכה םהרבא ׳ר ןב דארב ינסארק ק״דבא
 םסרופמה דיגנה ינברהב ["יבצ תראפת" ת״וש ׳ם לעב] שריה יבצ ׳ר ךרבאה
 ןהכה רזעלא ׳ר :יקנעבוד ק״דבא ביל ׳ירא 'ר ןתח טשומאזמ אקשיב ןימינב רדחומ
 ותדוד לעב ל״ז ןהכה ןרהא ׳ר ;בוטרבעלמ לאוי ׳ר ;בולסידיואו ק״דבא טשומאזמ
 םחנמ ׳רב שריה יבצ ׳ר :קחצי ׳ר דיגנה ודוד ןתח ץ״כ ץריה ילתפנ ׳ר ;רבחמה לש

 .טשמאזמ אקייח םייח ׳ר חונמהב לדנעמ

 לב ...םינוש םירפסמו ...םיקסופו ס״שמ ...ףסאנו טקולמ וב ...םייחצנה םייח רפס 25
 ...הרובק יניד לכ ...םתומ רחאל םרוה דבכל תושעל םינבהל שיש םינידה
 תדמע (...תולפתהו ב״א תויתואב תוינשמ םיקרפ ב״כ םהבש) דומילהו שידקו
 .טייצרהאיב ןוקיתו תינעת .טייצרהאיב תורנ תקלדה .טייצרהאי .הבצמ
 ה״רעלו םיקידצו תובא ירבק לע תוליפתה לכו םירבק לע תויחטתשה

 ...םיתמה תיהת ינינעו תומשנ תרכזה ...ב״היעלו

 ס"ש ןופ ןעבילקעגנעמאזוצ ןוא טלעמאזעג ןעמאזוצ זיא רפס םעד ןיא
 רעדניק םארו תולפתו םידומלו םיניד עללא םירפס עללא ןופ ןוא ...םיקסופו
 ןופ םיניד עללא איוו הריטפ רעייז ךאנ ןירעטלע ערעייז רעפ ןהוט ןעפראד
 .שידק ןופ םיניד עללא .םייחה תיב םוצ גנוטיילגאב ןופ ■םיניד עללא .הרובק
 ףראד ןעמ סאוו ׳ת זיב ׳א ןופ תוינשמ םיקרפ עללא .טייצרהאי ןופ םיניד עלא
 -יא רעשידוי א טימ .גאטייצרהאי םעד ןיא ןוא רהאי עטשרע סאד ןינרעל
 .הבצמ א ןילעטש ןופ םיניד עללא .תוינשמ ןופ טראוו ןידעי ףיוא גנוצעזרעב
 איד ףיוא ןעגאז וצ תוליפת עללא טימ תובא רבק ףיי״א ןייג ןופ םיניד עללא
 ה״ר ברעל הלוח א ראפ ןוא .וו .א .א רעטסעווש רעדירב ןערעטלע ןופ םירבק
 ־לעזא ןופ םיניד ליפ ליפ ךאנ ןוא .תומשנ תורכזה ןופ םיניד עללא .ב״הויעלו

 .םינינע עכ

 םשב דפסה שורד ופוסב הודנו ...םיפיעס ה״סשו םינמיס י״חל קלחנו
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 הרבחמ הרובק תועמ תלבק ןינעב "יבכשד ארקי" םשב סרטנוקו "םלוע ןורכז"
 גנילדירפ ל״ז לירעב בוד ר״רהומב שריה יבצ ...יתטקלו יתפסא .השודק
 ,*ר" םירפסה רבחמה לעב .לילגהו ץיבוקסיב ק״דבא [השדח ריע ץטשומאזמ]
 "ראבה" ינברה ףסאמה ל״ומהו ךרועהו א״ח "םלועה םויק" רפסו .ח״ב "יבצכ
 ןאטיוועל קחצי םולש ...ברה ידידי תואצוהו תולדתשהבו .הנשב םימעפ ׳ד
 לכב הטמל שידוי תרבודמה הפשב רפסה קתענ ,אלסוא ק״דבא א״טילש
 איירוגליבב גרעבנייוו םיחאה לש םופדה תיבב .םולש תכוס םשב דומע

 .[? ח״פרת]
 .ףד [16] /טע ח״ער ,ףד [4] .80

 לש וסיג] אשראווד םינברה דעוב ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר תומכסה םע
 .ילב ,ןידנעב ק״דבא ןיוועל ןהכה יבצ ךונח ׳ר ;ח״פרת ולסכ א״כ םוימ ,[רבחמה
 םוימ ,םילשוריב םיזנכשא תולהקמל ד״באו בר דלעפנענאז םייח ףסוי ׳ר ;ךיראת
 תבט ז״י םוימ ,איראוולאק ק״דבא םיגנעב ןבואר גילעז ׳ר ;ח״פרת תבט ז״ט
 ;ח״פרת ןסינ ׳ג םוימ ׳י״אל ישארה ברה קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר ;[? ח״פרת]

 בוחארמ ברה ןייטשניבור ןהכה ךלמילא ׳ר ;בונשעק ק״דבא ןהאסלריצ ביל הדוהי ׳ר
 בושקראממ לאיזע עשוהי ׳ר ,אקרוט ק״דבא לשימ ל״גס רזעלא ׳ר ;םילשוריב תעכו
 ץיזדאממ רזעלא ׳ידידי לואש ׳ר ,אצווארטסאמ יולה לאקזחי ׳ר ,[רבחמה לש ונתוח]
 ילב םלוכ ,(אקירעמא) יראמיטלאבד בר ץיוורוה יולה ׳ירמש ׳ר ,בושטראק ק״דבא

 .ךיראת

 .ןאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר וסיגמ אוה "יבכשד ארקי" סרטנוקה

 קיזחמו ,ידויה םוגרתה ילבו םיבר םיוניש םע ,הז רפסמ תרחא הרודהמ םג שי
 .ףד 107

 לארשי ...ברהמ ןונבלה בוט שוריפ םע ...תובבלה תובוח רפס [ןונבלה בוט] 26*
 ־ארה גראעג) ןיוו .רבחמה י״כמ הנושאר ספדנ .[שטשומאזמ] ...ל״ז יולה

 .ט״סקת (איקצנאש
 .ףד א״יר ,4 .80

 .3928 ׳םמ ,479 ׳מע ,רעניוו

 ...ןואגה ברה דובכמ ןיטיג ׳םמ לכ לע ...םילופלפב ...םישודיח ןיטיג ביט ...רפס 27
 ביל הירא ׳רב] ל״צז רעללעה שריה יבצ ר״רהומ ׳ה שודק ...דואמ ףירחה
 לבקתנ וימי ףוסבלו תולהק המכב הבישי שארו ד״בא היה רשא [שטשומאזמ
 שלשו םישלש הז אווקלאזב ספדנ הזה רפסה ...ןשי ןיבוא ק״קב מ״רו ד״באל
 לכ םג ...תויעט ינוקיתב ...תעכ ספדנ ...ונניאו ...[ד״רת תנשב] םינש
 ליקנעש בקעי ׳מ ׳וכו ברה י״ע ד״היבל אבוה :םמוקמ לע ודמעוה ...תוטמשהה
 א״טילש ליקנעש רעב ףלאוו ׳הומ ...ברה לש ונב אנראט ׳קמ ס״ומ י״נ
 ןרהא םייח ׳מ דיגנה ינברה לש סופדב .ו״לרת תנש אלשימערפ .אנראטמ

 .י״נ רעללאנק טע קינפאז
 .ףד [1] ,ז״צ ,[1] .20

 ,בוד םחנמ ׳ר ונב תאמ "שדוקה תביח תובושתו תולאש" :ךליאו ד״צ ףד
 .שאמלא ק״דבא

 רעב ףלאוו ׳ר לצא דמלו ךנחתנ .ו״לקת תנשב שטשומאזב דלונ :ויתודלותמ
 תנשמ" לעב ,רטנרלגכיוה ףסוי ׳ר תבישיב דמל ןכ ירחא ."ןורכז תחנמ" לעב ,ףיש
 ׳ר :םשב והוניכו ותופירחב ןייטצה .שטשומאזב מ״רו ד״בא זא היהש ,"םימכח
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 ליקנרפ־םימואת ךורב ׳ר עדונה ןואגהו ףיש רעב ףלאוו ׳ר תולדתשהב .ףירח שריה
 .ידורבב אתביתמ שירל הלעתנ םשמ .ליגירב ריעב ד״באל לבקתנ ׳"םעט ךורב" לעב
 .דראהנוב ריעב ד״באל הנמתנ ט״עקת תנשב .ראווגנוא ריעב ד״באל לבקתנ ןכ ירחא
 ,םימיה םש ול וכרא אלו .ןשי ןיבוא ריעב תונברה אסכ לע תבשל ארקנ ד״צקת תנשב

 .ה״צקת ירשתב ה״כ ,׳ג םויב םש רטפנ םואתפו

 :ותבצמ

 החרז ותקדצב ,יבצ תרטע הלפנ יכ ,י״בא יבשוי ומד ה״ה
 ,םיתעבש םיקקוזמ וירמאב ,לבחל ול הרותה תוקומע ,לבת

 ,ותבהא ויתוניעמ ץיפהל ,ותרדהו ומעב דיחי ,םייח 'א רבד עידוה
 ,וננמז ימכח רצוי ,וילעפ וציצי רוד רוד ,ויללעמב יח שידקה

 ,םימל ול ךלה אמצ לכו ,םינש יפ אלמ וחור ,ונכותב היהי חצנל
 ,ונירומ וננודא ה״ה ,ותרובגב שמש חורזל ,ותמשנ הבש המימש

 ירשת ה״כ ׳ג םוי רטפנ ל״קוצז רעללעה שריה יבצ ה״ומ ונרוד ראפ
 ו״ננועב ף״סאנ ק״ידצה ה״הא טרפל ׳ד םויב ותרחמל רבקנו

 .לדניה ומא םשו .ק״פל

 העברא לב לע ןיטיג ביט רבחמה לעבמ תובושתו תולאש רפס [ןיטיג ביט ן 28
 ה״הלצז רעללעה שריה יבצ ר״רהומ ...רבחמה בישה רשא ...ע״שה יקלה
 לבקתנ וימי ?,וסבו תולהק המבב הבישי שארו ד״בא ׳יה רשא [שטשומאזמ]
 רתוי ןוממו ןופס הזה רפסה .העד הרוי קלה ...ןשי ןיבוא ק״קב מ״רו ד״באל
 קחצי םהרבא ...ברה ונתה תוצמב סופדה רואל התע אצוי ...הנש םישמחמ
 דיגנה י״ע סופדה תיבל אבוה .לילגהו ןיידראווניילק ק״דבא י״נ גרעבנייוו
 .ק״פל מ״רת תנשב אקארק .אנראטמ י״נ רעטייר שריה יבצ ׳הומ גלפומה

 8011:110( 1.118011111־0[. \׳01־1;1<> \'0|1 ]:1001) 80110111(01, 111 1 ;11']־)01¥. 0111010 1׳011 ?1801101'

 8־ \ \ < - ו •ר 01! 1:. 111 ?14110:111 1879.

 .?,ד ׳ב־׳ב ,[1] .2״

 יבצ ר״רהומ ...ןיטיג ביט רבחמה לעבמ תובושתו תולאש רפס [ןי7יג ביט] 29
 רזעילא ...יבנא ...רואל יתאצוה ...ז״עהאו ח״וא לא ...ה״הלצז רעללעה שריה
 ט״מרת תגש רעשיפ ףסוי ׳ר לש הבושמה סופדב אקארק ...אנראטמ ליקנעש

 .ק״פל
 ,ףד ט״י-׳ב ,[2] .2"

 ..."ןילמ תומדקא" טויפה ...רואיב םהבו ...תושרד רשע השמה ללוכ ןגב לויט רפס 30
 סופדב בוקרטעיפ ...ץטשומאזמ ראנש ל״ז קחצי ןושרג ...ןב לאנתנ תאמ

 .ק״פל ה״סרת י״ג ןעטראגנעזיור םהרבא ׳ר שדחה
 .׳מע 112 .8"

 זומת ז״כ םוימ קסנולפ ק״דבא ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר :םינברה תומכסה
 ףסוי 'ר ;ד״סרת םיטפוש ׳א ,יוואדאלוו ק״דבא ץיוורוה יולה ביל הדוהי ׳ר ;ה״סרת
 יכדרמ 'ר ;ד״סרת ןסינ ׳א םוימ ץטשימאז ק״דבא ץיוורוה ל״ירהמ ןב יתבש המלש

 ןרהא םייח ׳ר ;ה״סרת ינש רדא ז״ט םוימ השדח ריע ץטשומאז ק״דבא ץיוורוה יולה
 םיובנעגייפ םוחנ ׳ר ;ד״סרת ןויס ו״ט םוימ בושאמאט ק״דבא יקסוואקדיש יבצ

 .ד״סרת אצת ׳ג םויל רוא ,דארביגסארק ק״דבא
 ■"םירקבמ הרובחו תוינשמ הרובחד ד״מהבב" יתדלומ ריע הפ יתלבקתנ..."
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 שטשאמאז סקנפ

 ןיב הליל לכב .םירסומ ירבדו םינוש םירועיש .םירשמו המכח ירבד םהינפל דיגהל
 .(המדקההמ) "םידעומו םילגרו ותבשב תבש ידמו בירעמל החנמ

 לכל הוושה רבד תוכיאה ברו תומכה טעמ שדח רוביח הז ואר םולש יבא די רפס 31
 רייאמ-יתאמ ׳יוגה באכל הלעתו תשובחת שפנל עוגרמו גנוע אצמי וב שפנ

 ־אזב ["הנש הרשע עבש הז"} ב״וש ל״צז קחצי בקעי ר״רהומ חונמהב יבצ
 דיעה סופדב אשראוו ...ק״פל ונינרק ם״רת תנשב הרמגנ הקתעהה .ץמשומ

 ...ק״פל ב״מרת תנש .י״נ רעססיגטפירש ןתנ ׳הומ
 .ףד ח״מ־׳ד ,[4] .40

 !ט״לרת בא םחנמ ח״רע /א םוימ ,אלוואק ק״פוחה רעבוד ׳ר :תומכסה םע

 .ט״לרת בא םחנמ ׳ז םוימ ,ץיוושיט ק״פוח בקעי השמ ׳ר

 .תובא יקרפו תודגא ישודח ,ך״נת לע םיטוקל ,םירעשב רסומ ינינע :רפסה ןכות

 םנוב החמש ׳ר ר״ומודא ...תאמ ...יתעמש רשא ...םירבד" :ז״ל—ו״ל ףד

8111111 

 הושה רבד ־וריאה הדו תומכה טעמ שדה רוביח הז יאד ה
 הלעתו תשובחת שפנל עיגרמו גנוע אצמי וב שפנ 1:יבל |

 • ׳יוגה באכל |

 ר׳צז ןיחצי בקעי ר׳רהוס חונפהב יבצ ריאמ יתאט £
 .ץטשוסאזב ברש 1

 ק׳פל ינינרק ם׳רת תנשב רמגנ הקתעהה

 ודסח אנ יהי . חוסוטכ סש המכח רשא .תומושש לאל יפכו יתלאשנ יננהו
 סונונח סי יקמעמ םינינפ תולדל ינניחו .ינעידוהל המכח סוהסכו .יננינהל

 ;הלס ןוילע םעונב תוזחלו .הלעמ המכחה םלוסכ תולעל .םינושאר

 םיפתושה לש סופדב

 י רעסעמדיינש י״נ השמ ׳הומ דיגנמ ינברה

 בקעי ׳רה חונמה תשא ׳יח המחנ תרמ הנמלאה הריגמהו

 .ןראהנעשרעה

 1. 0. 0ו118ק111 113 08. 11מ03]{10
.0 1892 
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 שטשאזנאז סקנפ

 ע״נ לידנעמ םחנמ בר ר״ומודא ...תודיסחה ירבד קיזחה וירחאו ע״נ אחסישרפמ
 "...קצאקמ

 .תוחתפמה חול :ח״מ—ה״מ ףד

 אלה ,ל״ז םישרפמה וריעה רשא תוקפסה ריתהל חספ תדגה לע העושי םוי רפס 32
 ןואגה וירחאו ,הדגהה לע חספ חבז ורפסב ,ל״ז לאנברבא קחצי ןוד רשה המה
 בקעי ר״רוהמ םסרופמה ןואגה שהירחאו 'ה השעמ רפסב ל״ז יזנכשא א״ר
 תמא דחאה סירדאיב ינש ללוכו ,םיסנ השעמ ורפסב ל״ז אסילמ ד״באה
 ר״רוהמ חונמה דובכ ,ץרא יוצק לכב םסרופמה לודגה ברה יטוקלמ בקעיל
 בוד םהרבא ריעצה תאמ םהרבאל דסח ינשה ,ה״הלז אנבודמ מ״מ בקעי

 ספדנ :שטירזעמ ק״ק ידילימ י״נ ו״צי םהאלפ דוד ר״רוהמ ט״אאלב שורעב
 ריאמ בוד לואש ר״רוהמ םסרופמה דיגנה ינברה לש סופדב אווקלאז ק״ק הפ

 8901 ^16]61]10££61. 1תון)1€מ13זט1 :רעפאה

 .קי״פל [ו״צקת =ן שא רואכ הלילהו םמוי ןנעכ םחניו תנש
 .ףד [ט״כ] (ל) .4"

 תאמ תורטפהה רדס לע םישורדו םיטשפ ,םישורפו םירואב בקעימ בכוכ רפס 33
 ר״רהומ ...ברה ,םינשרדה שארו םידיגמה ראפ ,םילשומה יבאו הדגאה־ןואג
 בהאלפ שורעב םהרבא ר״רהומ ...ברה ...ודימלת דובכ תאמו ...אנבוד בקעי
 ׳ר ברה תאצוהב ספדנ .רומה ןמש רפס ח״מהעב ןילבול ק״קד מ״מ ,י״נ
 ב״לרת תנש ...ןאמדלאג קחצי ׳ר סופדב אשראוו ...ןתיאל ליכשמ ילתפנ

 ...ק״פל
 .ףד א״כ ,[ו״ט] (ז״י) ,ח״י ,ז״ט ,ו״כ .80

 ...ןתיאל ליכשמ לעב ...ברה ןב ילתפנ ׳חומ ...ברה ...ידידיל ןח ןח תואושתו..."
 םהמ רבחו תחא לא תחא ל״ז ר״ומ ישודיחמ רדסלו טקלל וחור תא ׳ה ריעה רשא

 .(המדקהב םהאלפ שורעב םהרבא ׳ר ירבדמ) "...תורטפה לע בקעימ בכוכ ...רפס

 תוהומת תודגא לע םהיצפח לכל םישורד םיענו דמחנ רואיב ...בוט חקל רפס... 34
 ואצי ןהמו ך״נת יקוספ המכו המב וראבתי ןכותמו ׳ישרדמו ם״שהמ טקלנה
 רזעילא ...לדהו ןטקה רביחש הרב ׳ה תוצמב תבשל םימעט המכו המכ
 טרפלו רדסל .׳טלעחד לילג טשמאז ק״קמ ל״ז ילגמ םחנמ ר״רהב ןמפיל ׳גוכמה
 [? ה״סת] ״וגו 'ה םעמ ירזע ׳ירזעב ׳יב׳א ׳יקל׳א 'יכ ׳רזעיל׳א דח׳אה םשו
 ק״ק הפ ספדנ :מ״יו ה״רי םשה ךירדירפ דיסחה ךלמה ונינודא תלשממ תחת

 .קלסטאג לכימ רעה ה״אתה ׳יבב הרדאד טרופקנרפ
 .ףד ׳ם ,[4] .40

 "...הרותה תויתוא ב״כ דגנ ...תוכרעמ ב״כ" ,ןיכרעב אוה רואיבה
 ,"אטילד קסירב ק״קב לבקתנ ע״עלו" אקארקמ ביל אדוהי הירא ׳ר תמכסה םע
 ;רבחמה לע בתוכו] ."טשמאז ק״פ ינידמ ירבעב יתמתח" .א״סת ירשת ׳ח ׳ג םוימ
 ילנמ ׳חנמ ר״רהב ןמפיל רזעילא ררוהמ ינרותה קיתוה ידימלת תא יתרכה רשאב"
 םגה הנהו ...להאה ךותמ שמ אל ותונתח ׳חאו ותורחב ימיב ׳ינש המכ ידימלת ׳יהש
 ד״ע התלע אל יאדוב מ״מ ׳ישורדו םיטשפ סופדל המכסה ןתיל אלש םכסומה הלעש
 .["...ותיב ׳יסנרפ ׳יצמהל לכוי הז י״עו ותיב סנרפל ול ןיאש ...הזכ ןויבאו ינע שיא
 ק״ק הפ ,א״סת רייא א״י ,׳ה םוימ ,לילגהו אקארק ק״קב הנוחה לואש ׳ר תמכסה
 .הנידמהו ןילרב• ק״ק הפ הנוח ל״צז רעב רכששי םהרבא ׳רב היעמש ׳ר ;אטפא
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 ,ףושטניפמ ל״צז דוד ׳רב ליזנע ארקנה רשא ׳ר ;א״סת זומת ח״רע ,׳ג סוימ ,קדמ
 ׳ם ,,ד םויל רוא ,ע״על יתבר אגולגמ ביל אדוהי ׳ר ;א״סת רייא ד״י ,׳ו םוי רוא
 הפ רבעב" ,א״סת טבש.ה״ב ,׳א םוימ ,קצולמ שריח יבצ 'רב יכדרמ ׳ר ;א״סת ןויס
 ׳ג םוימ ,ןימינב ריע רבחמה לעב יוסעדמ ףלאוו באז ןימינב ׳ר ;"שטשמאז ךרד
 ׳ח ,׳ב םוימ ,בובלמ ל״ז ׳ירופ בקעי 'רב יודאלוומ ביל אדוהי ׳ר ;א״סת ןנחתאו
 ,בולדיש ק״קב לבקתנ ע״על בוקארמ ל״צז קזייא קחצי ׳רב ביל אדוהי ׳ר ;א״סת ןושח
 ,׳ג םוימ ,ןישרבעשמ ץ״ב ביל אדוהי ׳רב ןימינב ׳ר ;א״סת י״במל ו״כ ,׳ה םוימ

311 

 ; ביעה חק'לץך ףדו■ ן=:׳יץץ !*•:!:׳ר :גוסר ;גב ״לעי

 : ביס ולמב סלו;♦: ס ;בד! יניתיכזלינירלאונל !תג רגלא

 תתסה חייגא לע ם5י*פח לכד ס-ט״ירד ס *עגי הסה י ר־איב
 !לה יקמ ס :יסכו הבפ וראנהי קיהממציירמו סייתהזתמקינה

 היכ י■ תמרב חנש־ל סהסעס חסכו חסנ וחמת !חללו
 מ:ארי*-אי'ימה ןכר ארייו סכב ילד סכ* ייעו דיהו חנקה ינ־חת
 'ר יע ת ר י ירג סריסאז ק קר ל ז י'ינר סה מ י'יחב ןסכמ המסח

 יסע"יד ב 1 ריב: ליא' ^לא׳י׳יכ׳יזעילא״דתארסשז תיפלנ רז
 :/ד :"די סש־־ ץרר־ירפ ליסזיה ןליל לענלדא תלשממ תתת

 ■ ק!מריג לכיר תעב ת תריבמ הרדאד סיופחתפ קיל הפ סכמ

255 — 



 שטשאמאז סקנפ

 באז ןימינב ,ר ;ךיראת ילב ,ןאפעטסמ ה״הלז קחצי ׳רב לארשי ׳ר ;א״סת י״במל ז״י
 ,תושדח םינפ תבושת רבחמה לעב אקארקמ שקריס ףלאוו יבר ל״נה ץיוורוה ל״גם
 השמ ׳רב ףסוי ׳ר "םיספ תנותכ לודג ןשרדה תמכסה" .א״סת י״במל ב״י םוימ
 רתכ שריפ םע רודיסו ןנברד אקולח רפסו חנעפ תנפצ רפס ...רבחמה"] אלסמרפמ
 ף "ס י ו טרפלו רדסל ,["תופסותו ארמג ישודיחמ אוהש םשה תומחלמ רפסו ףסוי
 ׳ג ,׳א םוימ ,ןילבולמ המלש 'ר "לודג ןשרדה תמכסה" .ק״פל ר ב "ד ל ד "ו ע

 .א״סת יגש רדא

 א״אל ןב ןמלז םלושמ ריצעזה שדוקה תכאלמב קסועה לעופה י״ע :ןופולקה
 ...לעופה י״עו .הרדאד טרופקנרפ ק״קמ ץיוורוה תחפשממ לגס לישייפ לאומש ר״רהכ

 .רדאד טרופקנרפ ק״קמ ו״צי השמ ר״רהכ ןב ׳הילא רצעזה

 ברה ודימלת תאמ תודמה ירויש םע ד״צז אנבוד בקעי וניבר תאמ תודמה רפס 35
 ןישרבעש ק״קד מ״מ י״נ םהאלפ שורעב םהרבא ׳הומ ...ןשרדה דיגמה

 .ק״פל [ב״כרת —\ םירעשכעדונ תנש [? גרבסגינק]
 .(א״כרת תנשב ספדנ בקעי ןב תעדל) .ףד ט״ק ,[3] .80

 טבש ב״י /ב םוימ ,בובל ק״דבא ןהאזנעטאנ יולה לואש ףסוי ׳ר תמכסה םע
 עשוי 'ר ;ט״ירת זומת ב״י ,׳ה םוימ ,אשראוו ק״דבא שלזיימ שורעב בוד ׳ר ;ט״ירת
 ןירפלייה ט״וי לאפר ׳ר ;ט״ירת טבש ׳כ /ג םוימ ,ןילבול ק״דבא יזנכשא לישעה
 ־סילאיב ק״דבא" ;תרתוכה לעו] ז״טרת ןושחרמ ו״כ ,׳ד םוימ ,שטירזעמ ק״פוח
 יכדרמ ךורב 'ר ;ז״טרת תבט ׳ה ,׳ו םוימ ,בובלמ רגניטיא באז יכדרמ ׳ר ;["קאט

 .ז״ירת זומת י״ח ,׳ו םוימ ,קסיוואקלאוו ק״דבא ץישביל

 הז הנה .םכמ שקבמ ינא תחא הלאש !יערו יחא העדו מ" :רעשל רבעמ
 יבתכ לכ וב .השודקה ודי תביתכ ר״ומ ירפסמ דחא רפס בנגנ וא דבאנ םינש המכ
 יתעמשו ...הבושתה ימיבו םיארונה ימיב שרד רשא רסומ ישורד ישודיחמ םיטוקלה
 ןכל .וריע םשו .ומש המ יתעדי אל .אנליוו לבחב דחא ןשרד דיב אצמנ אוה יכ
 בישאו ינעידוהל רהמל הזה ךרכה אצמנ היא הזמ העידי ול ׳יהיש ימ לכ ...יתריתע
 ק״קד מ״מ םהאלפ שורעב םהרבא ...הדבאה תא יל בישיו .ןתנ רשא וריחמ שיאל

 ."שטירזעמ

 בקעי ׳ר רבחמה תודלות םע ,םהאלפ שורעב םהרבא ׳ר תאמ המדקה :׳ה־׳א ףד
 .ל״ז ץנ ארק

 ."תובבלה תובוח" ׳ס ךרד לע ,םירעשב רסומ ירמאמ :רפסה ןכות
 האצוה ינפל .(י) ד״כרת אנליווב ספדנו ,(רוציקב) שידייל םג םגרות תודמה 'ס
 הזו .(קרוי־וינב רטכש לש ודוסימ רנימסה תירפסב ספוט) .ד״פרת תנשמ ,תרחואמ

 :רעשה

 בקעי וניבר תאמ שיד יי ןיא טצעזרעביא תודמה רפס
 ־עירא טאה סע םאוו גנוטכייר יד טסואוועב זיא ןעדיי רעדעי .ל "צ ז א נ ב ו ד
 א נ ב ו ד בקעי וניבר ןופ קרעוו יד תורפס עגילייה ערעזדנוא ןיא טכארבעג
 ןדעי טכיילעב סאוו "תודמה רפס" רעטסואוועב רעד זיא ייז ןופ רענייא ןוא ל "צ ז
 ־וצ ןוא .ןעגינעגרעפ עכילטסייג עטסערג יד םיא ןופ טמוקעב רעדעי ןוא ,ןעגיוא יד
 ןעצעזרעביא רוד ןעקידרעירפ ןופ םימכח יד גיטיינ ראפ ןענופעג ןעבאה םעד ביל
 עשיאערבעה יד טינ ןציזאב עכלעוו יד ידכב שידיי ףיוא שדוקה ןושל ןופ רפס םעד
 ןופ ןיוש ןעמ טאה רפס םעד יוו יוזא .םיא ןופ ןעסינעג ןענאק ךיוא ןעלאז ךארפש
 ןעקורד וצ רעביא םיא שודק בוח ןייא ראפ ןענופעג ךיא באה טקורדעג טינ טייצ א
 ברהב ןועמש רימ ןופ ...םיא ןופ טייקגיטיינ יד גנורעלקרע ןייא ןעבעג וצ ןוא
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 ח״מהעב הפד צ״ומ ל״ז ן י ר ע פ ל יי ה לארשי בקעי ר״והמ ןואגה
 ־ראג לבייפ אגרש לש סופדב ,ד״פרת תנש א נ ל י וו .דועו ןועמש הטמ ירפס

 .25 עגלאוואז ,רעב

 .׳מע 96 .80

 ראשו ם״במרה תטישל ...םיבושיו ת״פגב ...םירואיבו םישודיח ןבואר הנחמ רפס 36
 ר״רהומכ ...ינברחב גילעז ןבואר ...ריעצה ידי התשע הלא לכ ...םיקסופ
 ק״ק םירפוסו םימכח האלמ הראופמ הלהק יבשותמ דח ו״צי רזעילא לארשי

 .ק״פל [ז״לקת =] ץמאו קזח קר תנשב ...ונרווילב ספדנ ...שטשומאז

 .ז!ד ג״ם ,[2] .20

 םהרבא :ט״ס ךאלמ דוד :"ונרוויל ק״קד אבר אניד יב ...םינברה תומכסה"
 :"ונרוויל ק״קבש ...םינברה תמכסה" .ס״ס יטיניוגנס ריאמ :ט״ס וליטסאק קחצי

 יסורס ןימינב ר״ב לארשי ׳ר :ט״ס ע״נ ידנוב םייח קחצי א״אלב בוט לזמ היננח
 ןהכה השמ ר״הכב והילא ריעצ שיא :ט״ס ה״הלז ןהכה השמ ר״הכב לארשי ;ט״ס
 ,לילגהו בובל ק״דבא הנשמה תבכרמ לעב המלש ׳ר .ז״לקת תנשמ םלוכ ,ט״ס ה״הלז

 ףסוי ׳ר ,בובלב מ״ר ["שטשומאזמ ל״ז ד״בא ביל הירא ׳ר ןואגהב"] בוד ׳ד
 תנידמד ...םינברה תמכסה" .ו״לקת תנשמ םלוכ ,שטשומאז ק״דבא [רעטנרעלעגכיוה]
 םהרבא ר״מכב דוד ׳ר ,ל״קוצז ןיסאב והיעשי ר״רהמכב ןימינב לארשי ׳ר :"אילטיא

 .ז״לקת ,ה״הלז ןהכה קחצי

 תויתואה רדסמה שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע רמגנו השענ :ןופולוקה
 לעופה ידי לעו :ונרוויל ריעב התע תעל קסועו אדרויפ ק״קמ ל״ז םהרבא ר״ב ףסוי
 ר״הכ ןובנו ליכשמה א״אלב ץ״י דוד תויתואה רדסמה שדוקה תכאלמב קסועה

 :ל״ז לולימ לאפר בקעי

 דומלתה יכרדב םימכוחמה םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ..." :המדקהב וירבדמ
 םשה ימאו יבא תיבב יתייה ןנאשו ולש ...םירשע ןב יתייה יכ יהיו ...םיקסופהו
 יכ ...שיא בלב תובשחמ תובר ךא ו״רג יבא תיבב יתבתכ הזה רוביחהו ...םרמשי
 יתחרכוהו ...יתיב יגב תאו יתוא סנרפל ודיב קופיס היה אלו ויסכנמ דרי ו״צי יבא
 איבהל תרחא הנידמל ...יתעסנו ...ינבו יתשא וז יתיב תא יתבזעו ...דודנ קיחרהל
 ןילרב ק״ק היב הלוכד אכרכ לא ינאיבהו הבוטל ילע היה ׳ה די םש םגו .יתיבל ףרט
 ת״שכ םישודק לש ןנב ...ףירחה ...ללוהמה ריבגה הרותב גלפומו בל בידנ תיב לאו
 םינש המכ ולצא יתייה ...ילע ...וניע םשו ו״צי ליקנערפ והילא ר״רהמכ
 תושעל ידמע םיכסמ יאנפה היה יכ ידומיל לכ םש יתרדסו בר ןויעב דחיב ונדמלו

 רוביחה םש יתארקו ...הפי רדסב לכה יתבתכו וילע היה ירוסחמ לכ יכ יצפח לכ
 הלוג ןמזה ילבה יעגפמ חנאנהו רמה ד״כה ...ן ב ו א ר הנחמ ימש לע הזה

 "...לטלוטמו

 ...ילע םדסח ולידגה רשא א״עי ונרוויל ק״ק יניצקו יריבג" תא ךרבמ אוה כ״חא

 רתיבו ...םופדה רמג רחא םפסכ בטימב ירפס דחא לכ ונממ חקיל יל ןיכז םימותחבו
 ארי ןובנו ליכשמה םימכחל דעו תיב ותיב ...םסרופמה ללוהמה ריבגה ה״ה תאש
 יטאנקיר לאיתלאש יח רזעלא ר״רהמכ ש״כ םיברמ םיקלא

 "...סופדה תאצוהל בטימד ילימ לכב ימע ביטיה רשא ו״רנ

 הוקת חתפ חתפ רשא ל״ז ןומיימ רב השמ וניבר ירבד ראבל ...חותפנ ימ רפס 37
 םשב םראת ...רפס לע תאזה הרותה ירבד לכ תא השמ בותכיו .תורהט רדסב
 ואצי ימ ןטבמ ץרפנ ןוזח ןיא .הנתנ המותח השמ תרות ,םלוא ...החיתפ
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 שטשאמאז סקנפ

 תא יתדאתו ...אצמת ןיאמ המכחה .דמללו דומלל ...יתאב תאזל יא ...םידבדה
 ויתראת ...דחאה שארה .םישאר ינשל 'יהו ...חותפנ ימ םשב זלה תרבחמה
 אלה ('ה ׳ב םיכלמ) רמאממ רפרפ ויתראת ...השענ הז תמועל הז תאו .הנמא
 ק״ק ידילימ לידע יולה ביל הדוהי ...ריעצה ...קשמד תורהנ רפרפו הנמא בוזפ
 קאטסילאיב ק״ק הפ שפדנ ...םינאלס ק״קפ בשוי יבנא ימע ךותב ...ץשומאז
 יהתו .י״נ ץיוורוה יולה ןרהא ה״ומ םסרופמה דיגנה ינברה סופדבו תיבב
 תוביעמ םיעקב ךותבו תורהנ םייפש לע התפא יתנשב יתכאלמ תישאר

 .ק״פל [ו״עקת =]

 .ךד ד״ס ,ט—ג ,[2] .20

 ןסינ ח״רע ,אטילד קסירב ק״דבא [ןיגופלענצק תיבמ] ביל ׳ירא 'ר :תומכסה
 ,קאטסילאיב ק״קד ד״בארה תעכו יוואדולבאז ק״קד מ״רו ד״בא ביל ׳ירא ׳ר ;ה״עקת

 .ו״עקת

 ינשל קלחנו ...וישרפמו [םילכ ׳סמ] תורהט רדס תוינשמ לע רבח םירוהט םימ רפס 38
 ...םירמאמה יטשפ תועמשמב רוקחל ...אטשפו ארהנ םשב ...דחא קלח .םיקלח
 ...ינשה קלחהו .ש״רהו מ״רה וניתובר תונושלב ולפנ רשא תויעטה ינוקתו
 ...םינומדקהמ דהא לכ ...תוטיש יפולח וראבתי וב .ארהנד אתופירח םשב
 לידע יולה ביל הדוהי ...ריעצה ירבד ...םינורחאה ירבד לע םג בלו ןיע תמישו
 יכנא ימע ךות ...ץשומאז ק״ק ידילימ .ל״ז ל״גס השמ ו״מ ינברה הונמהב
 ־איכ ק״ק הפ ספדנ .אטיל תנידמב ...םינאלס ק״ק לארשיב םאו ריע בשוי
 ץיוורוה יולה ןרהא ה״ומ םסרופמה דיגנה ינברה סופדבו תיבב ...קאטסיל
 לארשיו הדוהי עשות ונימיבו .לאונ תאיבב ןויצ םחרת םוקת ׳ד התא .י״נ

 .ק״פל [ז״עקת =]

 .ףד [2] /נ ,[2] .20

 דועו ...דומלתה םי ...ב הביתנו ךרד הרומ .ןיבוריע תכסמ לע ןורכז תחנמ רפס 39
 ה״ה ...תוצוחנ וזלה תכסמהל רשא תונובשחה תמכחב רבחמה לעבל ןורתי
 יבצ ...ברחב שטשומאזמ ...ףיש רעב ףלאוו ה״ומ ...ללוכה םכחה ...ברה
 ירוא ׳רב] ט״שעב לאוי ה״ומ יקלאה לבוקמה ...ברה לש ונב ןב ...שריה
 ודכנ י״ע סופדה תיבל אבוה שטשומאזמ םיקלא תולעפמ לעב [ןורפלייה
 לש סופדב אקארק ...אווקלאזמ ...יבצ דוד ...ברהב ןייטשניבור יכדרמ ...ברה

 .ק״פל [ד״נרת =] בוט תוארל תנש רעשיפ ףסוי
 .\1וח, 1x1*11 8ן1<01:011. ! )11:1% \ • •זו [ס$0ןו1ו 1 !ר<־נ׳. \?0וי!;!£ז \;(>זך .\. 1>11<.111ו.;!1;!111;.1.

.1894 

 .ףד וס—נ ,[6] .20

 תעכו אלשימערפ ק״דבא סיקלעמש קחצי ׳ר :ד״נרת תנשמ םינברה תומכסה
 םוימ אירטס ק״דבא ץיוורוה שיא יולה שוביל הירא 'ר :להקיו ׳ד םוימ בובל ק״דבא

 ;ןושאר רדא ׳ט םוימ אוואר ק״דבא טרופפאר ןהכה שירעבוד ׳ר ;ןושאר רדא ו״כ ׳אי
 טרופפר ץכ ריאמ ׳ד ;טבש ט״י סיימ ץיוואנרעשט ק״דבא סייוו הירא ןימינב ׳ר
 ׳ז ,אקארק ,אטפא ק״דבא םינפלמ רעקוצ הדוהי ףסוי ,רו יוואקיל ק״דבא םינפלמ
 ;ינש רדא ה״רע ׳,ד םוימ אקארק ק״דבאר ץיוורוה יול,ד הירא םייח ׳ר ;ינש רדא
 ׳ר ;דארב ,רגולק ןימינב םהרבא ׳ר ;ןאזערב ד״בא [ןארדאווש] יכדרמ םולש ׳ר

 .ר״א ו״כ ,׳א םוימ וואלסוראי ק״דבא גרעבדלאוו לאומש

 ׳ר ,ל״ומה לש ונבמ "זוע בתכמ" א״ע [4] ףדב .ל״ומה תאמ המדקה 3 ףדב
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 והילדג
 ׳טעבו

 :וייח
 שטשומאז ריעב דלונ ה״הללז ףיש רעב ףלאוו ה״ומ ...ללוכה םכחה לודגה ברה"
 שריה יבצ ה״ומ שודקו קידצ ריבגה גלפומה ברה ויבאל ח״כקת תבט ח״ר ׳ג םויב
 ...ןטק םלע דוע ותויהבו ,(םעטו הביס י״ע רז םש לע ול ׳יה ףיש םשו) ל״ז ןירפלייה

 קפוד יע תכסמ לע
 שישרת ,םינינ* תולעהלו חומיהת דריל דימלתה םי םיזע םיסב הבירמ •ךרד הריפ
 םירקיה םהירבד ןיבהל ,םירע תריאמ ■׳יהי םריו■ הגונמ רשא ,שיר,דיו רי&פ ךשונ ,יחיש
 ׳לע גלדי אי ,םידדוחמו םיקומע םי#ל*גמ וישודיחב ,םירומח לב ראבס ,םיויפ בהזכ
 יוקצמ םיעבונ ,תודסינ וירבד תורוהמ תירבעב ךא ,תועבגה 1־■ע ץפקי אלו םירהה
 לש התימאל ,הרשי הרבסב ־הרעשה לוז עלוק ,םיתעבש תקקוזמ ,םייח םימ י מ אג
 וברמ לע םהירמא ףויז םעונ הלכשב שרפלו הי־יהלז ׳סיתו יי׳שר ירבד תנבהב ,הרות
 אתבבטהל רשא .רומבשחה ת םנחב רבחמה לענל ןורתי דועו ,תעדו תנובתב תמאה
 ,הבלחה ךרד טהל תודוהל ,םיקירבמ םהיאור ןיע ,םיקדקודמה וירויצו ,תוצוחנ וזלה

 חבברס לוגד שיאל םירעשב עדונ ללוכה שכרה יקיו ףירחה לודגה ברה היה

 ה״הלז ףי£? ףעב ףלאיו ח״*כ ומש ןברכ לודג ותונתונעג ותקדצו ותמכחב
 זר״הלל ש *י י ה יבצ חרפ ול רמאי שודק שיאו קידצ לודגה ברחב שםשו£אזם
 יעב ה״הלז מ" שע ב לאוי היוס יקלא לבוקמה שודקה ןואגה ברה לש ונב ןב

 .שטשומאזמ שיקלא תולעשפ

 ר גלפומה בייחב ןיף£^ניבוד ה׳וט ׳ונו ברה ידכנ ייע סופדה תיבל אבוה

 .אקארקב יייג״= ׳יענו אווקלאזמ ייי ׳:> ייי ה׳ופ

 י .אקאדקב משיו8 ןיחא ס״וטיד תיאציהב

 אקארס

 ^0619 31ו<080א

 1).זי1ג0^ ,,יסמ. 10361 ?150116!•, *— ¥011%י עסמ ?מט51'5 ס11ס1111גמ(11ט0§, !\ז5,צגט.



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 לעמ הלעמל ולכש דודיח ואר המה יכ ...םינומכהת תבשב ח״ת יכרב לע ותוא ובישוה
 ריע ,םילודג םירומ יפמ בוט חקל חקלו ,דמללו דומלל ליכשהלו ןיבהל ...וליג ינב לכ
 תעבו ,הלשמ רפע לע ,יה אל םירפוסו םימכח האלמ שושמ תירק התיה שטשומאז
 הנשמה תבכרמ לעב ןואגה םימסרופמה םינואגה םירוהה םירהה ישאר םש וארנ תאזה
 ,םירשע רבל עיגה דע ל״נה ןואגה לצא דמלו ל״ז תישאר ןברק לעב ןואגהו ל״ז
 תויהל רשועה יתמב לע הלעמ הלעו ורחסמ להוא לע החלצהה שמש חורזל ליחתהו
 עירפה זא ,תוזוחמהו שטשומאז ריע הנמאנ הירקב םימשבה רחסמב ללוכה רחוס
 שלש תוארל חרכומ ׳יה יכ .םדקמו זאמכ הדיקשב דומלל שדוקה תכאלמ ותכלממ
 עבק ז״כע ,ורחסמ לגר ׳יה המשמ יכ ,ידארבו גיצפיילו ןעיוו ריע הנשב םימעפ
 ח״ת ריקומו וישעמ לכב םכחו ויכרד לכב םימת קידצ ׳יהו .הלילב דומלל ויתותע
 המכו .תעדו לכשהב ׳יה םהל ונורזפ תקדצו םיתימאה םימכח ידימלת דבכמו בהוא
 םתחורא םהל ןתונ ׳יה ,קוצמבו רוצמב ויחו ויביבס ונחי רשא םינטקה םירעמ םינבר
 ךרד ותעיסנ בבסמ ׳יה ותריזחבו ןעיוול ורחסמב ותעיסנ תעב םג .ושדחב שדח ידמ
 יכדרמ ׳מ הרותה ירש םינואגה םילודגה תורואמה ינפ תוארל קינפיילו גרובשלקינ
 ולכי אל םיבר םימו ,ת״דב םמע לפלפלו ה״הללז ליקנערפ ךורב ה״ומו ה״הללז טענב
 א״מקת תנש תבט ח״ר ו״או םויל רוא התיה ותנותח םוי .םתוניב הבהאה תובכל
 םוקמב הלודגו הרות ותיבב ׳יה ט״סקת תנש דע זאמו ,ותפוח םויב הוצמ רב השענו
 רוא יכ ,ותלודגו ורשע תלעממ םיאלפ דריו ותחלצה רנ הבכ ל״נה הנשב םלוא .דחא
 ק״ש םויבו שטשומאז ריע לע רוצמ ןילופה ושע ט״סקת ןויס ח״ר רבדמב ׳ג םויל
 ותוא םגו ריעה ינב לכ וללשיו הודכליו רוש ילע ודעצ םכשה רקבב תועובש ברע
 עסנו שטשומאז ריעמ אצי ט״סקת םיטפוש ׳ג םויב .ודלוה םויכ םורע והיגיציו וללש
 םש יהיו ל״ז טרופאפאר קחצי 'ר ריבגה ברה לש רוטנאקה להנל לבקתנו בובלל
 ה״ומ ןואגה ברה לש רוטנקהב תויהל אקארק ריעל ארקנ כ״חאו .םינש השמח ךרעל
 סנרפ וחכ שת םרט ותנקז תעל דע .אקארק הפ ונכשמ םשו ל״ז שלזיימ שירעב בוד
 םיתנש ר״ת תנשבו .םימסרופמה םיריבגה דחאכ םינויבאל ןתנ רזפו דובכב ותיב תא
 ומצע דדובתהו עוגרמהו החונמה תא רחבו ויקסע לכמ ומצע הנפ ותריטפ םדוק םימי
 םמוי םידומילב ץמוא ףיסוהו ,הלפתה תעב ךא הצוחה ינפ דוע האר אלו דחוימ רדחב
 ב״י ב״רת תנשבו .ס״ש בור לע וישודיח תא רדסיו ,היסריגמ הימופ קספ אל הלילו

 ...המימשה ושפנ התלע טבש

 םירתכה השלשב רתכומ ׳יה ל״נה שריה יבצ ה״ומ דבוכמ ׳ד שודק ריבגה ברהו
 ,רפסלמ ומצע ונורזפ תקדצ ׳בהא תוקדצ קידצו ח״מג הדובע הרות םלועה ידומע
 סופורטופא ׳יהו ,ובהזו ופסכמ שטשומאז ריעב םידוהיל הלודגה םילוחה תיב הנב אוה
 הרותה יכרב לע םלדגל םימותיל באו םילדל זועמ ׳יהו שטשומאז לילגב םימותיה לכמ
 תעל וחכ שת תעל םג .המותי םע םותי רשקתה בורל ןיאושנה תירבב םאיבהו ,האריהו
 םתעדב הלעו ,ב״ב חור תרומל תאז ,יהו ומכש לע תאזה הדבכה אשמה אשנ ותנקז
 םלמע ׳יה אושלו םימיל ריעצ שיא ידיל הנתילו ודימ תאז תחקל לילגה רש םע רבדל
 ימע ורבדת ב״חאו וכילשת הרואיה םימותיה לכ תמאב תררוס ףתכ םהל ןתנ יכ
 רשא תע לכבו ,והומכ חור ןמאנ הנידמה לכב יל ןיא יכ ,םגרהל ידיב ברח ונתת לבו
 רב אלח אנא ונושל לע ותלימ ׳יה ותפש לע ומש אשנ ל״נה רבחמה ׳וכו ברה ז״א
 ׳ר ה״ומ לודגה ברהל ןב ׳יה אוה ...שדוק תבצחמ ׳יה ותבצחמ .אבא יבגל ארמח
 ןירפלייה ט״שעב לאוי ה״ומ שחל ןובנו םיזרה םכח לבוקמה ןואגה ברהב ל״ז והיעשי
 ה״ומ יקלא לבוקמה םיקלא שיא ןואגה ברהב ירוא ה״ומ לודגה ברהב ה״הלז

 לש ונתח ׳יה ל״ז ירוא ׳ר ברהב ש״ב לאוי ,ד״ומ ...ברהו ...ןקזה ...ט״שעב לאוי
 ל״ז ןהכה ןושמש ׳מ ׳וכו ברהב יבצ ןרהא ה״ומ ׳וכו םיקלא ןורא דיסחה ןואגה

 ,ה״הללז אקארק ק״דבאה לישעה ׳ר ונבר ג״הבכשר ןואגה ברה האישנ יבד אנתח

— 260 — 



 שטשאמאז סקנפ

 שלזיימ םהרבא ה״ומ דבכנה לודגה ברה לש ונתח ׳יה ל״נה והיעשי ׳ר ברה ונבו
 ה״ומ ...ל״נה היעשי ׳ר ברה לש ונבו ,ה״הללז א״מרה וניבר םע סזויתמה ה״הללז
 ה״הלז רדנס רדנסכלא ה״ומ שודקה ןואגה ברה לש ונתח ׳יה ל״ז ןירפלייה שריה יבצ
 םוי םשה תשודק לע גרהנ רשא ה״הללצז יזנכשא גרעבצניג ילבא םהרבא ה״ומ ברהב
 האל תרמ ל״ז ףיש רעב ףלאוו ׳ר ...תשא ...יתנקז ימאו .ב״קת תועובשה גחד ןושאר
 ה״ומ ןואגה ברהב רזעילא ה״ומ ןואגה ברהב םהרבא ה״ומ לודגה ברה תב .דתיה
 שטשומאז ק״דבאה ל״ז קחצי ה״ומ ןואגה לש ויבא) ל״ז בובל ק״דבאה םייח השמ
 ויבא םימכח תנשמ ׳ס ח״מעב ל״ז רעטנערהעלעגכיוה ףסוי ה״ומ ןואגה לש ויבא
 שרזיל ׳ר לידנעמ ׳ר ןואגה ברהב (שטשומאז ק״דבא ל״ז קחצי ןורכז לעב ןואגה לש

 יביבר ...דכנ ׳יה אוהו ׳בובל ק״דבאה ל״ז ףירח השמ ה״ומ ג״הבכשר ןואגה ןתח
 ל״ז ביל ׳ירא ה״ומ ןואגה דכנ ׳יה םג .ל״ז י״שר ...דע םחיתהש ה״הלז ל״שרהמה
 לידנעמ ׳ירכז ׳ר ןואגה לש ויבא) ביל ׳ר יבר רכיוה ארקנ ׳יהש אקארק ק״דבאה
 לידנעמ ׳ירכז ׳ר ןואגהב (ל״ז לאומש תיב לעב ןואגה לש ונתוחו אזלעב ק״דבא

 ...ל״ז ןילבולמ ם״רהמ ןואגהל דכנ ׳יה םגו איבנה ׳ירכז ׳ר וימיב ארקנ ׳יהש
 יבצ ה״ומ ...ןואגה ברה .םיבוטה וילעפממ דחא רבד םכינפל גיצא אמגודלו
 ...ודימלת ׳יהו ולצא לדגתנ ל״ז ןיטיג ביט לעב ריללעה הנוכמה רטענהאב שריה

 קחדה וז ץחלה לדוגב ׳יה ל״נה ...ברה רשאמ םלוא ...ויבהואמ דחוימה דחא ׳יה אוה
 עסנו ושפנב זוע רגח ׳ד״באו הרומ ילב זא התיה ליגורב ריע יכ עמש ןזא עמשלו
 ד״בא המש ׳יה רשא ל״ז ליקנערפ ךורב ׳ר ...ןואגה ברה ׳וחמל אצינשיוו ריעל ...ומע
 חיפהל ליגורב ריעל םתשלש ועסנו ...ונואגו ותלודג תראפת תא ול תוארהל ,מ״רו
 ורובע ונוהמ רזפ םג .לודג דובכב והולבקיו ב״עבהו םיגיהנמה בלב הקושתה שא חור
 ל״נה ...ברהמ בתכמ לבק םינש הזיא רובע רחאו .ריעה תבוטל לבור תואמ עברא ךס
 ריעל ומע עסנו מ״רו צ״ומ ידארב ריע ושקב אוהה תעבו ,הסנרפ קחוד ול שי יכ
 רשא ׳ינשה ותשא יכ ...וסיג ׳יה ל״ז תוילגרמ ןמלז ׳ר ...ןואגה ברה יכ ,ידארב
 תולועפבו ,ל״נה ןואגה תשא לש ותוחא ,דתיה לידנייש תרמ ז״סקת תנשב אשנ
 תונברה דובכ אסכ לע בשיו הלעתנ םשמו ,ל״נה דובכה אסכ לע ובישוה המכחה
 םלוא ,תואמל הלאכ םיבוטה ויתולועפמ תוישעמ בותכל יל שיוי/ואווגנואו טאנהאבב

 "...םלש רוביח הזל תושעל חרכהמ

 כ״ג דמל ףיש בוד באז ׳רש בתוכ אוה ,ןייטשניבור יכדרמ ׳ר ירבדל ריעהל שיו
 ןישרבשב יאדוב היה הז ,"תישאר ןברק,׳ לעב תוילגרמ ביל הדוהי ׳ר מ״גה לצא
 מ״ר אלו בר אל םלועמ היה אל תוילגרמ ביל הדוהי ׳ר יכ ,׳ץשומזל הכומסה

 .ןישרבשב ד״בא היה ףיש בוד באז ׳ר לש ותודלי ימיבו ,׳ץשומזב
 ןמז היה (1812) ב״עקת תנש ךרעב ;ףיש בוד באז ׳ר ייחמ ןיינעמ טרפ דועו

 .הניוב דימש ןוטנא לש וסופדב םירפס היגמ רצק

 :ותבצמ חסונ הזו

 םכחה האריבו הרותב גלפומה ברה םילעפו הנובת ברו יח שיא רבק
 תודמב לע םקוה תובידנ לע םינומא שיא עדמו המכח לכב קהבומה

 ריבגהב ףיש בוד באז ה״ומ בגשמל עדונ תובגשנ תולעמו תודבכנ
 ק״ק ידילימ ל״צז ןירפלייה שריה יבצ ה״ומ ול רמאי שודק גלפומה

 שטשומאז

 לא ינדבז בוט דבז ילע (ק״פל) לבאה תיבב םימכח בל
 שדוק ינדוד ירפ ןדבאב ,םיללמאה ויעדוימל לודג לבא ,םילא

 קר הנומא וידי יהיו ,ותמכח ישעמ חבשי רודל רוד ,םילולה
 וירחא ריאשה רשא ,ותומב הסוח קידצ וישודח יבתכב ,ותרותב
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 ה״בצנת םיבותכב המהמו תובר תותכסמ לע םישורח הכרב
 .ב״רתה טבש ב״י םוי

 תולוגסו םירוהטהו םישודקה תומש פ״ע :תולועפ םילולכ וב םיקלא תולעפמ רפס 40
 םרוקמ בצחמ :תוילגרמו ריפוא םתב םברעי אל :תויעבטה תואופרו :תולועמ
 לודגה ברה ה״ה םלועה לכב םימסרופמה םילודגה םילבוקמה יבתכמ אוה
 לבוקמה לודגה ברה ה״הו :[םלהמ] םש לעב ׳ילא ר״רהומ יקלאה לבוקמה
 ׳סרופמה ןואגה יבתכמ םגו :[טשמאזמ ןקזה ] םש לעכ לאוי ד״רוהמ יקלאה
 'יאפור יבתכמו .לילגהו אנזופ ק״קד ד״בא ץ״פ ילתפנ ר״רהומ םיקלא אישנ
 יבתכמו :החמש ר״רהומ ינברה םסרופמה לודגה אפורה םשארבו םיחמומ
 הזה רודל םיכומס ויהש םיאפורו םייהב םדוע רשא םיחמומ םיאפור ראש
 םשב םידמחנ םיטשפ כ״ג הז בגאו .תורודה ודא לש עבטב םיאיקב ויהש
 המכ ונפסוהש םינושארה לע ףיסומ הלאו .תורות ילעב םיגלפומ םינבר הזיא
 ביל הדוהי 'רב שוניב ןימינב ׳רמ] ןימינב תחתמא רפסמ תואופרו תולוגס
 :זנכשא ןושלב !אדיד ביל הירא 'רב דוד ׳רמ] בהזה טיברש רפס ןמו ,[ןהכה
 ה״ה םיפתוש ירת ינה לש• הבושמה סופדב :אקרוט ק״ק הפ תינמ• םעפ ספדנ
 .ל״צז שריה יבצ ר״רהומב לישעה עשוהי ר׳׳רה גיהנמה ןיצקה שארה ףולאה
 ה״ה וריכהו :דארג ינרטמ קיזייא קחצי ר״רהומ םסרופמה ןואגה לש דכנ
 ד״יה ריאמ ר״רהומ שודקהב המלש ר״רהומ גיהנמה שארה ינרותה ףולאה

 .ק״פל [ז״בקת =] י״י תואילפ וארו וכל טרפלו רדסל :ל״צז

 ,ויה אל "בהזה טיברש״ו "ןימינב תחתמא" 'סמ תופסוהה) ףד ד״מ .8״
 .(ןושארה סופדב ,הארנכ

 השמ בקעי ׳ר ...היפגאו ו״צי אקרוט ק״קד ארתאד ארמ ...ברה תמכסה" םע
 אקארק ק״קד ד״בא ׳יהש ל״צז אקלעמש לאומש דוד ר״רהומ ...חונמהב לדנעמ םחנמ

 .ז״כקת ינש רדא ח״רד ׳א םוימ ,"ןוילעה לילגהו

 םוימ ,טשמאזמ ןירפלייה ירוא 'רב םש לעב לאוי ׳ר תמכסה הספדנ ןכ ירחא
 - ד״פת אווקלאז) הנושארה האצוהה לע ,הארנכ ,הנתינ המכסהה .ה״פת ,ןויס ט״י

 תוישעמ הלבק שדוק יבתכ המכ" ול הארהש "יווקלאז ק״ק יבשותמ דחאל" (ה״פת
 ץכ ילתפנ ר״רהומ ...םיקהבומה םשה ישנאמ םרוקמ תויעבט תואופרו ...תולוגסו
 ר״רהומ לבוקמה ברה ינקז א״א יבתכמו םש לעב ׳ילא ר״רהומ לבוקמה ברהמ םתצקו
 אוהו .הרוצ ילב רמוחכ ודיל ואב םיבתכה ולאו ...השעמ ישנא ראשמו םש לעב לאוי
 םיסרטנוקב ןייעל ל״נה ףסאמה ףולאהמ יתשרדנ הנהו ...ב״א פ״ע האנ רדסב ןרדס
 םציפהלו בקעיב םקלחל סופדה חבזמ לע םתולעהל םיואר ויהיש ידכ ...קדב לכב ל״נה
 יקדס לכב ת״וריינ שופיחב יתשפח ונוצר תושעל כ״ע היוצר ותנוכ יכ ןעיו .לארשיב
 םימלש ןכו םיברש הנמאנ יתעדי הנהו ...תויעטו ...םילורח לכ ריסהל ל״נה םיבתכה
 יתתנש המ ןמזה ימכחמ דחא םכחמ יתלאשנש אנריהנ ןכו וז הספדה לע רגת וארקי
 בקעי ,רמ] חספ חבז ןטקה רפס תספדה לעו םדא תודלות רפס תספדה לע המכסה
 הילבקל יתרז יתחתמ ינאו ןגוהכ יתישע אלש תויאר הזיא איבהו [קחצי ׳רב חספ
 תובושת הזיא הלעמ יתייה ...ויתויארו ויתוקיפס לעו רתוסה יקלח לכ רוחא בישהל
 ושרה עודמ בשייל הנושארב וילע לטומ וז הספדהב ןעמיש ימ םלואו תוק-פסמ
 הרות ירתס אלמ ...אוהש ן!] ן״במרהל תודוס ןשוש סיפדהל םינואגה םינושארה
 אוהש ןדרפס ןומרמ קחצי ׳רב םהרבא ׳רמ] החונמ תירב רפס םגו ...תוישעמ הלבקו
 ...ובר ומכ ובר רשא תוישעמ הלבק ירפס ראש דועו ...תומש יפ לע ...הז גוסמ ולוכ

 ףסאמה ה״הל אתובט קיזחהל םינושארה םילודגה לע ןעשהל בל םכח לכל יואר ןכב
 "...וליחו וחכ רשיי ...לארשי תא תוכזל וינויער והוריעה רשא ל״נה
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 תולוגסו תולועפ .שדוק יבתכ תוליבח" ודיל ועיגהש "טקלמה" רפסמ ותמדקהב
 םסיפדהל יתרמא ןכב ...ץראה הצק דעו ץראה הצקמ םימסרופמ םילבוקממ תואופרו
 ףאו םיאפור םהל ןיאש תונטק תורייעב טרפבו :ארד ינב םהב תוכזל םלועב םמסרפל
 תגשמ ודי ןיאש ינעל תוכז םהב שי מ״כמ םיאפור םהל שיש תולודג תורייעב םג
 ןיע ןתפזש אלו רואל ואב בורקמ םישדח םלוכ ל״נה תולועפ ולאו .אפורה לא תשגל
 םירבחמה" יכ /׳תואופר ינינעב וספדנש" םירפסה תא רקבמ אוה כ״חא "...הנה דע
 קיתעמכ אלא הז ןיאו ...תיבח לובגב סנכנ דחא לכ יכ .תוארמ םהיניע חט םהה
 ןכ אל .קחדה תעשב םא יכ םהילע בטיה ךומסל ןיא כ״ע ...אכה ביהיו אכה ןמ ביסנ
 םיאפורמ תואופר םגו .ל״נה םימסרופמ םילודגה םילבוקמ יבתכמ טקלנש הזה רוביחה
 לודגה רואמה ה״ה יניע דגנ היה תולועפהו תולוגסה הלא לכו ...םיחמומ םיעבט
 לאוי ר״רהומ דובכ םלשהו ללוכה םכחה שחל ןובנו םיזרה םכח :םסרופמה לבוקמה
 םלועב ועבט אצי רשא .טשומאז ק״קמ ל״ז ירוא ר״רהומ ינברה ה״הב ו״רנ ש״ב
 ׳ר לודגה לבוקמה םסרופמה ונקז ויבא םוקמ אלממו .הזה רודב םיברל החמומ אוהש
 .תואחסונה לכ לע תויטרפ החגשהב ונויעו וניע םש אוה .ל״נה ה״הלז ש״ב לאוי

 ונל ורפס רבכו :וירחא ןיקדוב ןיאש היאר צ״א ׳ומסרופמהו .תויעטה לכ היגהו
 ק״קד לודגה חיכומה ברה יל רפס דוחיבז ם״לש ה״אריבש תעדה םייקנ םישגא
 דאמ תואלפנו .תולודג תולועפ המכ וארש ...ו״רנ רעב ר״הומ שישיה ה״ה ;טשמאז •
 יתיאר יכנא םגו .ה״עב חילצי הנפי רשא לכבו ...ש״ב לאוי ׳ר ...השעו לעפ רשא

 ןיאש ךא .ל״ת ראפתהל וידי ישעמו ...ש״ב לאוי ׳ר לעפש המ דאמ אלפ ןינע יניעב
 ל״ז ש״ב לאוי ׳ר ...ונקז השעש ומכ גהונ וניאו .ןמכ יהוזרו וישעמ םסרפל ונוצר
 לעב לאוי ׳מ ...ברה ןכ אלו :תומש ילעב ראש ןכו יבמופב וישעמ השוע היהש ל״גה
 לכ יניעל וישעמ השוע היה םא יאדובו .וינינעו ויכרד עינצמ אוהש .ל״נה ו״רנ םש
 ...לבוקמה ג״האמה ברהמ יתעמשו .תושעל אילפמ אוה יכ .םיהימתמ ויה לארשי
 ...ש״ב לאוי יבר תא לאשש יווקלאז ק״קד םירשימ דיגמ היהש ל״ז חספ ר״רהמ

 ירהש .וב םיאנקתמה םיאנקה ןמ אבחתמ אוהש בישהו .רתסב לכה השוע אוה עודמ
 .איסהרפב תואלפנו תולודגב ךלוה היה םא ש״כמו .דאמ וב םיאנקתמ יכה ואלב

 המכ• יל ודיגה רשאכ .תונידמ המכב ומש םספרתנש םימשה ןמ ול הכז ןכ פ״עאו
 ןומסרפאכ ףדונ ומש לאעמשי ץראב וליפאו .ז״נכשא ץראמ ואבש םיבושח םישנא
 היגה ...םש לעב לאוי יבר ...ברהש רחאמ ךדיב הז ללכ טוקנ ןכב .ןומעפכ שקשקמו
 ריע יווקלאז ק״ק הפד אירבח ןמד אריעז ד״כ ...םהילע ךומסל ואר ןכב ׳יבתכה תא

 .":א״עי [לארשיב םאו =] ב״או

 .ורבחמ םש עודי וניאו ימינונא רפסל ,עודיכ ,בשחנ "םיקלא תולעפמ" רפסה
 ןמד אריעז" םשה תחת ומצע רתתסה םיאפורהו םילבוקמה יבתכ לש "טקלמה"
 תא שטשומאזמ םש לעב לאוי ׳ר היגה ותמדקהב וירבדל ."יווקלאז ק״ק הפד אירבח
 קפס לכ ןיא םלוא ."תואחסונה לכ לע תיטרפ החגשהב ונויעו וניע םשו" םיבתכה

 .טושפ היגמ לש הזמ רתוי איה הז רפסל ירוא ׳רב םש לעב לאוי ׳ר לש ותוכיישש

 ןימלעה תיבב זאמ היתיארש ותבצמ לע ותרחנש תודחאה םילמב םג זמרנ הז רבדו
 ה״ה ץראב תומש םש רשא םיקלא תולעפמ וזח וכל" :החסונ וזו .שטשומאזב ןשיה

 "...ירוא ׳מב לאוי

 יח ןאכו ,ךרעב ן״ת תנשב שטשומאזב דלונ .הברה ונל עדונ אל ויתודלותמ
 "טקלמה" תודעלו ,אפורו "םש לעב" רותב ונקז םוקמ אלימ אוה .(*וימי לכ לעפו

 שטשומאז ריע ינקז םגו ".הזה רודב םיברל החמומ אוהש םלועב ועבט אצי" ותמדקהב

 ךלוה רבדהו . ,1116 ]6^1511 £ת0\110ק6(113 6, 324 ־ב בותכש המ איה תועטו (*
 .1116 0מ11ז6מ531 ]6114511 £110)ז£10]נ6(113 5,296 ־ב הנשנו
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 תואופרו תולוגס ונממ שקבל ותיב חתפ לע דימת ואבצ םישנו םישנאש ורפיס
 לעב״מ "לארשי חצנ" רפסל ותמכסה לעש תרתוכהבו ,הלגנב ןואג םג היה .םתלחמל

 עדי ."םסרופמה ןואגה" :םשב ןורחאה הז והראתמ ,שטשומאזמ לארשי ׳ר "ותירב
 םישחלבו תומשב ותושמתשה ."סונילאגו סוטארקופא" ירפסב ארקו ןיטל תפש םג
 םיאנקתמה םיאנקה ןמ אבחתמ אוהש" :"טקלמה" ירבדבו ,הלודג תודגנתה ול המרג

 "...דאמ ...וב

 זא יתלוכי אל ותריטפ םויו תנש תא .שטשומאזב רבקנו רטפנ אוה רוכזכ
 ורפסב ןייטשנול ףסוי ׳ר תעדל .המדאב העיקש רבכ התיהש ינפמ ותבצממ קיתעהל
 ינפמ ,ןוכנ הז ןיאו ,א״כקת תנשב רטפנ ,(ס״רת ,אשראוו) "וישרודו רוד רוד"
 ומשל רבחמה ףיסוה (* ז״טקת תנשב ספדנש ״םלוע תוכלה״ רפס לע ותמכסהבש
 רבכ זאש אצוי שרופמ ירה ,[הכרבל ונורכז] ל״ז הלמה תא םש לעב לאוי ׳ר לש

 .םייחב היה אל

 ."תואנקה תרות" ׳םב ןידמע בקעי ׳ר י״ע רכזומה היעשי ׳ר ןב וירחא חינה

 .(39 ׳סמ האר) ״ןורכז תחנמ״ ׳ס לעב ףיש רעב ףלאוו ׳ר היה ודכנ

 ,שדוקה חור ינינעב הלבק .שטשומאזמ ןהכה דוד ׳רב רכששי 'ר ,ןהכ הארמ 41*
 .4".כ״קת ,אווקלאז .לוגלגה דוסו םידש ,םיכאלמ ,האובנ

 ׳סמ /מ ,ב״ישת ביבא־לת ,הינש האצוה) גרבדירפו (2215 ׳םמ /מ) בקעי ןב
 טאלב־רוטארעטיל״ב ראברדנוו לש העודיה המישרה יפ־לע אוה הארנכ .(3561
 .ג הוושה .הז רפסמ ספוט עדונ אל םויה דעו ,707 ׳מע /ט הנש ,״סטנעירא םעד

 .295 ׳מע ,א״כ הנש ,״רפס תירק״ב םולש

 ונכר ...לודגה רשנה ...לצא דחא ןפוא םינפוא העברא הנהו הנשמה תבכרמ רפס 42
 ןיבוריע תוכלהו תכש תוכלה ...לע ...םישודיח ...ל״קוצז ןומיימ ׳רב השמ
 לודגה לשאה תוגשה ץרתלו בשיל רדסכ ט״י תוכלהו רושע תתיכש תוכלהו
 ...דחא ןפואו ...םינורחאהו םינושארה םישרפמה תורעהו ל״קוצז ד״בארה
 םישודיח ...המכו הרהט ׳םו םיערז ׳םמ םיבר תמוקמ לע וב רבודמ תודבכנ
 הנומשד הטישה לע ןורחא סרטנוק ...ישילשה ינפו ...םירפס ד״יה לע םיטקולמ
 ןילוח המכחל תוארפרפו ...תונדגמ ...דחא ןפואו ...םויב וב ורזג רבד רשע
 ומש וארקב ל״זח ירבדמ תומוקמ הזיא ןהב שרפל שדוקה תרהט לע ושענש
 .אמלעח ק״דבא [שטשומאזמ] המלש ...ברה ורביח ...ןובשחכ תוכרכ סרטנוק
 םרעפארפו רעטקאד ןודאה לש סופדבו תיבב ...רדאד טרופקנרפ ק״ק הפ ספדנ

 .ק״פל [א״יקת —ן הוקת תנש ותכאלמ םלשתו אלירג
 .ףד ח״י ,ח״כק—ה ,[4] .20

 אמויב א״דפפ") י״קת ,ןילרב ק״דבא דוד ׳ר :"זנכשא ימכח םינואגה תמכסה"
 ;י״קת ,ןויס׳כ /ד םוימ יתבר אגולג ק״דבא ץיוורוה שיא יולה בקעי ׳ר ;("אקושד

 .י״קת ,זומת ג״י ,׳ו םוימ א״דפפ ק״ב צ״מו ד״באר ןושרג ׳ר
 ק״דבא אקלעמש לאומש ןטקה אוה דוד ׳ר :"אינלופ ימכח םינואגה תמכסה"
 ןהכה םייח ׳ר ;("ץישלאז ק״ק הפ") י״קת ,ןויס ׳ז ,׳ב םוימ ןוילעה לילגהו אקארק
 /ד םוימ אסיל ק״דבא יכדרמ ׳ר ;י״קת ,זומת ׳ג /ג םוימ בובל ק״דבא טרופאפר

 לש וסיג) אלראט ק״דבא שטשומאזמ ןהכה קחצי ׳רב םהרבא ׳ר ;י״קת ,ןויס ׳א
 .י״קת ,בא ח״ר ,׳ב םוימ ,(רבחמה

 ק״קד מ״רו ד״בא ה״הלז המלש ...ברה רביח רשא ...ינש קלח הנשמה תבכרמ רפס 43

 .ונתומישרב א18 רפסמ האר (*
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 ם״במרהל הקזחה ד״יה לכ לע בבוסו ךלוה ויתובכרמ ןפוא הזה קלחה ".בובל
 ׳אה קלחב ואב אל רשא ה״הלז ד״בארה ...תוגשהה לכ ץרתלו בשיל ...ל״ז
 רשא ׳ינורחאהו ׳ינושארה םישרפמה תורעה ראש םגו ח״כק םיפלא המהו
 תקלח הלענהו רקיה סופדב ...יקינולאש הפ ספדנ ...ל״ז ם״במרה לע םדי גישת

 .[ב״מקת —] ול רשא הנשמה תבכרמ תנשב ןמחנ יכדרמ ר״הכ קקוחמ
 .ךד ׳ק ,ג״נ ,[1] .20

 דאמ בר יכ ןעיו ...ינש קלחמ דרפנה אוהו ישילש קלח הנשמה תבכרמ רפס 44
 ...ישילש השוע ינש תוכלממ יתשל וצחי ו״ל ןכ לע יכ ו״דובכ לודגו והנחמ
 ,הנשמה תבכרמ תנשב ...ןמחנ יכדרמ ר״הכ ...סופדב ...יקינולאש הפ ספדנ

 .[ב״מקת =] ול רשא
 .ךד [1] ,ב״כק ,ז״יר ,[1] .20

 :ויתודלותמ
 דמל .ךרעב (1717) ז״עת תנשב השמ ׳ר ויבאל שטשומאזב דלונ המלש ׳ר
 ,הרבגלאה ,ןובשחה ומכ ,תורחא תומכח דומילב ןכ םג קסעו ,ותדלומ ריעב ךנחתנו

 ,םייח ׳רו דוד ׳ר ויחא .(1 ןויגההו קודקדה ,איפוסוליפה ,עבטה ,הנוכתה ,הסדנהה

 יתלד לע דוקשלו החונמב תבשל םנוהמ ול ורזע ,הירחוסו שטשומאז יבשות יבושחמ
 םש בשיו ,אסילמ סנרפ השמ ׳ר םסרופמה ריבגה לש ותב םע ןתחתה .(2 הרותה

 .(3 .דמ ןמז

 ,הארנכ ,ןאכ .אמלח המלש ׳ר ארקנ המש לעו ,םלח ריעב ד״בא שמיש הליחתב

 תבכרמ" ורפסמ ןושארה קלחה תא םילשה ,הנש שולשו םישולש ןבכ ותויהב
 ,(4 ״אייצנדרוא לילגד ללוכה בר״ל הנמתנ ןכ ירחא .״הנשמה

 ׳ר חקל ,ןילופב תידוהיה הימונוטבאה לש השמש תעיקש ינפל ,ןמז ותואב
 תודועת המכ לע םותח ומשו /,תוצרא עברא דעו" תדובעב ליעפ קלח ל״ז המלש
 עשתמ רחבנ״כ םעפו :"ןנזופ לילגמ רחבנ״כ וליפא םעפ .(5 דעוה לש תובושח

 .(6 ״תולהק

 .א״ח "הנשמה תבכרמ״ל ותמדקה האר (1
 ׳טע ,םש ישנא ,רבוב ;ד״מק—מ״ק ׳טע ׳א״ח ,יפוי תלילכ רציבמד האר טורטורפב (2
 תיב" לעב ןהכה םהרבא ׳ר תשא התיה לידנייש תרמ ותוחא ,בגא .249 ׳טעו 209—202

 .(12 ׳םמ האר) "םהרבא
 008011101110 461 ]114011 111 1,188:1 ,318—329 האר (3

 .0141ם20]3 231ז103$1ן3 :שטשומאזל ביבסמ יקסיומאז ףארגה תוזוחא וארקנ ןכ (4
 בר רותב ומש תא .דבלב לילגה בר לש דיקפתב שמשל ןורחאה םגו ןושארה היה אוה הארנכ
 המלש ׳קה" :(א״ע ׳יס ז״עהא) טרופאפר ןהכ םייח ׳ר ונתוחמ ת״ושב םותח םיאצומ ונא לילגה
 הרקיעב איה וז הבושתש ןיינעמ ,בגא ."אייצנדרוא לילגד ללוכה ברה ה״ה הנשמה תבכרמ ס״הב

 ;ץטשומאז ;שטשאמז ;שטשמאז ;ץשמאז :ריעה םש ןיטיגב בותכל ךאיה תיגולוליפ הריקח
 .בתכנ םיקהבומה לילגה ירפוס לש תונשי תואסקנפבו") ץטשמאז ;זיישומאז ;שטשומאז
 ץשאמז" בותכל אוה ותעד .("שטאמז םיבתוכ םיזנכשאה") שטאמז ;טשומאז ;("ץטשמאז

 ."שטשומאז אירקתמד
 םוימ ,(ג״י ׳יס) "לארשי רוא" ׳םב אווילקמ טגה רבדב ותבושתב ,רחא םוקמב םנמא ןה
 לילגו ץשאמז קי״קד ללוכה ברה הנשמה תבכרמ ם״מהב המלש" :םתוח אוה ,ח״כקת תבט 'י /ה
 היה אל םלועמ המלש 'ר יכ םמלוהל השק "ץשאמז "קד ללוכה ברה" :םילמה ."אייצנררוא

 לעב יבא ,רטנרלגכיוה קחצי בקעי ׳ר תונברב םש שמיש ,עודיכ ,ה״כקת תנשבו ,שטשומאזב בר
 ןה :בתוכ ,טרופאפר ןהכ םייח ׳רל ל״נה ותבושת שארב ,ומצעב המלש ׳רו ."םימכח תנשמ"

 ."ץשאמז ק״ק הפר ד״באגה ברה ה״הל ת״כ דוה רשא התמרה יתבושת יניע הארמל ׳יה
 ׳יס ,334 ׳מע ,ז״נרת ׳יס ,(ה״שת םילשורי) תוצרא עברא דעו סקנפ ,ןירפלייה האר (5

 .397 'טע ,ג״כשת ׳יס ;389 ׳טע ,ד״ישת ׳יס ;360 ׳טע ,ז״ערת
 .393—391 ׳טע ,ב״כשת ׳יס םש ,"תולהק עשת״ חנומה לע (6
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 םינש שש קר םלוא .לילגהו בובלד מ״רו ד״באל רחבנ (1771) א״לקת תנשב
 טילחהו תינברה לוע תא וילעמ קלתסה (1786) ז״לקת תנשב יכ ,תונברב םש שמיש
 ץראל וכרדב יכ ,תפסכנה ותרטמל עיגהל ,הארנכ ,הכז אל אוה .לארשי ץראל תולעל
 םואתפו ,"הנשמה תבכרמ" ורפס יקלח ראש תא סיפדהל יקינולסב בכעתמ לארשי
 ,ר ,יקינולס יריבגמ דחאו .א״מקת זומת ז״כ ,ד םויב םש רטפנ ,הספדהה עצמאב

 .הירחאלש הנשב רואל אציש רפסה תספדה תא םילשהל בדנתה ,אנומלצ ףסוי

 םשמו ,הירבטב המ ןמז בשיו הצרא המלש ׳ר עיגה ןכ םידחא םירקוח תעדל
 .(7 יקינולסב וכרדב רטפנו היכרותל תוחילשב חלשנ

 גוח" ;(9 ״המלש בל״ תובושת י״כב וירחא ריאשה (8 םיספדנה וירוביח דבלמ
 ,(11 תושרדו ם״שה לע םישודיח ,״המלש תלהק״ ;(10 לארשי ץרא תולובג לע ״ץראה

 .(12 ךורע ןחלשה יקלח העברא לע ״תונחלש הרשע״ םוצעה ורפסו

 רשאכ ...הזוה לכ יבאל .הזהזנב ונתינ רשא תוצמה הלאו םימכח תנשמ רפס 45
 .השודג הדמב ראבלו .השרומ איה ונלו :השמל ורמאנ תוצמ ג״ירת ורמגו ונמנ
 ׳סב] ם״במרהו ג״הב ה״ה ...םהל םלוע תוכילה רשא םירבחמה ירבד לכ
 .תורהזא לכב וראיבש ל״ז םירבהמ ראשו ק״מסהו ג״מסהו ן״במרהו [עדמה
 רואיבב ןתעומש ןיבהל יתאבו ...םירפוס ירבד וללהו הרות ירבד וללה רמול
 ינפל ןדה דימלתכ םירבדב ןודל תוכזל .הכ !ףעיל ןתונה ךורבו .העומש ןיבי
 ףסוי ריעצה ינא יתרבח .חנעפ תנפצ ןופצה בוט ברל תוכזלו ...ויתובר
 ה״הללז קחצי בקעי ר״רוהמ חונמה ׳םרופמה ןואגה ומ״אאב [רטנרלגכוה]
 ונינודא תלשממ תחת גרובמעל :א״עי שטשאמז ק״ק ינומכחת תבשב בשויה
 ישילטסאפא הכילגיניק ןארימדאל טע ןאיצילאג םהיפ ןירגנוא רשימור רסיקה
 תישאר יהתו טרופאפר שידאי המלש ר״רוהמ סופדב :ה״רי ינשה םידלאפאעל
 אתלמ אנמיסו םכותב ךל ןתא הפ ןוחתפו תנש סופדה תכאלמ יתכאלממ

 .[ב״נקת — ן״קת — ] ק״פל ונממ ערגת אלו ףיסות אל טרפלו רדסל
 .ךד ן־ה״נק ל״צ] ד״נק — א״י ,[11] .20

 רפסמ ע״מ לע תודמח תולעמ סרטנוק" :׳א ׳מע ח״לק — ׳ב ׳מע ה״כק ףדב
 ט ו ח סרטנוק" :׳א ׳מע ט״מק — ׳ב ׳מע ח״לק ףדב — .[הבהא רפסו] ״עדמה
 ינב םיגלפומה םינברהמ םיקסופה תונושל לע םירואיבו םישודיח ...ש לושמה
 ,יתבר אגולג ק״קד מ״רו ד״בא שריה יבצ ׳רב השמ ׳ר ונתח :"ו״רנ רבחמה ןואגה

 ארודהמו רביחה תוחתפמ" :ופוס דע ׳א ׳מע ט״מק ףדמ — .קחצי ׳רו םייח ׳ר וינבו
 ."ארתב

 הזה רוביחה וילסכ י״ח יתמלשה" :"תודמה תולעמ" סרטנוקה ףוסב ןופולוקה
 ".ק״פל [ב״נקת — ] ל״ז ם ״ב מ ר ה ל הקזחהו הלודגה די לע

 .66 ׳מע ,ב״צרת ,םילשורי ,רביוט הירא תאמ ״םיפרגוילביב םירקחמ״ האר

 ,(ד״ישת ,םילשורי) 'ח—׳ז 'בוח ,ו״ל ךרכ ,יניס ,תוילגרמ הושהו .529 'טע ,םש (7
 .ד״צ 'טע

 .67 ,65 ,64 'סמ ןלהל האר (8

 יצע ןחלש" ורפסל ותמדקה הושהו .ל״צז שטקנוממ ר״ומראה לש ותוירפסב ויה (9
 .רחא םשב רפסה ארקנ םשו ,(64 ׳םמ) "םיטש

 .קרוי־וינב ןאכ ויתיאר (10

 .ג״צ ׳טע ,םש ,תוילגרמ הושהו ,(64 'םמ) ל״כה ורפסל ותמדקה האר (11

 ראש לעו .םש ,תוילגרמ .בובלב תירבעה הליהקה לש הירפסהב ויה םידהא םיכרכ (12
 .םילשוריב אצמנ ז״עהא קלחמ םינמיסה

— 266 



 שטשאמאז סקנפ

 :ויתודלותמ
 ׳ר לש ונב היה ,םשד ד״בא קחצי בקעי ׳ר ויבא .ק״ת תנשב שטשומאזב דלונ
 םהרבא ׳ר תוצרא עבראד דעוה סנרפ לש ותב התיה ומאו ,בובל ק״דבא םייח השמ
 גפסו ,אלפנ ןורכזבו הריהמ הסיפתב ןנוחמ היהו ,ויבא לצא דמל .ןילבולמ ש׳מייח ׳ר
 עברא ןב .םירפוסו םימכח האלמ זא התיהש ,ותדלומ ריע לש תמכחמה הריוא וכותל
 .ןילבול ק״דבא םייח בקעי ׳ר ,ומא יחא ,ודוד תב הרופצ תרמ השא אישנ הנש הרשע
 לאירזע ׳רל "ןרהא ערז" רפס שארב וישודיח וספדנ רבכ הנש הרשע עבש ןב ותויהב

 ריעב ד״באל לבקתנ ח״יקת תנשב ."י״רהמ ישודיח" :םשב ,שטשומאזמ ןרהא ׳רב
 תליהק והורטע זאו ,ויבא רטפנ ,ןסינ שדוחל ׳ד ,׳ג םויב ,ב״לקת תנשב .ילפמי
 הדובכ דואמ הלעתנ ותונבר ןמז ךשמב .ויבא םוקמ אלמל תונברה רתכב שטשומאז
 ,רגולק המלש ׳ר םימסרופמה םינואגה ויה וידימלת ןיבו הבישי םש דסי .ריעה לש

 .דועו רלה שריה יבצ ׳ר
 סנרפתה אל .דחא םוקמב הלודגו הרות היה ולצאש ורפיס שטשומאז ינקז
 אפור קזח קחצי ׳ר ותשא ןקזמו ש׳מייח ׳ר םהרבא ׳ר וניקזמ םוצע ןוה שרי .תונברמ

 .םיינעה וידימלתל קליח ותריכשמ תא .("ראטקאד תטרופ")

 ,םדרטסמאב םיזנכשא להקד ד״בא לואש ׳ר וסיג תריטפ ירחא ,ן״קת תנשב

 ׳ר תריטפ ירחא ןכו .םתשקבל הנענ אלו ,ומוקמ תואלמל רטנרלגכיוה ףסוי ׳ר ארקנ
 ,םשד תונברה אסכ לע תבשל ארקנ ,ט״נקת תנשב ,לילגהו אקארק ק״דבא יולה קחצי

 וילע הביבח .דתיה ךכ לכ .ותדלומ ריע בוזעל הצר אל יכ ,םקיר םהינפ בישה ןכ םגו
 .הימכחו הידמול לע שטשומאז ריע

 ח״ר םויב םש רטפנו ,שטשומאזב תונברה אסכ לע בשי הנש שמחו םישלש
 .ז״סקת תנשב ,ןסינ

 בושבורה ׳הצבורטסואב ד״בא היה םייח ׳ר רוכבה .םינב ינש וירחא חינה
 אלו ,ונבו ותשאו ומא םע דחיב ,ט״סקת רדא ד״כ םויב הפגמב םש הפסנו ,ץיבוברגו

 .שטשומאזב ודוד תיבב לדגתנש ,בקעי השמ ׳ר ,דיחי ןב קר ול ראשנ

 מ״רו ד״בא רותב ויבא לש ומוקמ אלימ ,"קחצי ןורכז" לעב ,קחצי ׳ר ינשה ונב
 .שטשומאזב

 ,ןילבול זוחמ ,בושאמוט ק״דבא השמ ׳ר תשא ,הלגייפ תרמ ,ול ,דתיה תב םג
 ."יבצ תראפת" לעב ,ו״הא ק״דבא שריה יבצ ׳ר לש ונב

 ,"םידעומל תותוא" רפס די־בתכב וירחא ריאשה ל״ז רטגרלגכיוה ףסוי ׳ר

 תנשמ" ורוביחמ ינש קלח אוהו ;םידעומו תבש תוכלה לע ת״וש ךרדב םילופלפ
 היה י״כהש ינמודמכו ."קחצי ןורכז" ורפסל ונב תמדקה האר) .ספדנ אלו ,"םימכח

 .(שטשומאזב לודגה שרדמה תיבב אצמנ

 ומעל בוט שרוד .םיריבאה ריבא וננמז ילודגמ דח ורקח םגו וניכה עמדה דזנ רפס 45
 דובכ .םירודס וירבד תרתסומ הבהאו הלוגמ תחכותב .םירשימב םולש רבודו
 י״נ ללוכה םכח םסרופמה גלפומה ברה ה״ה .םירעשב עדונ םיראפמ ומש
 ...טרופנרהידב ספדנ :טשמאזמ ל״צז ל״גס השמ ר״רוהמב לארשי ר״רהומכ

 .ק״פל ג״לקת תנשב איולסערבמ ב״ק ןמלז ר״רהכ ןאיצקעריד רטנוא

 .!ףד ]׳ל ל״צ] ט״כ ,[1] .160

 :םילמה ירחאו ,רעשה לע רבחמה םש ילב ׳תימינונא הרודהמ םג שי הז סופדמ

 בוטה לע ומש ריכזהל חינה אל ותונתונע בורמו" :רמאל בותכ "םירודס וירבד"
 .םירדהמה ןמ רדהמו שפנה לעב רבחמה היהש .םירשמ הנזחת םכיניע קר .םירעשב

 דוקשי וחתפ יתלד לעו עמושה ירשא .םידועה יניע חוקפלו .םירבעה תובבל ררועל
 "...םירמאנה ולאב
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 רודיסבו תרחא תרגסמב לבא ,רבחמה םש םע הז סופדמ ישילש ספוט םג שיו
 .(קרוי־וינב שטיוואבוילמ ר״ומדאה לש ותיירפסב ספוט) דבל רבעה לש רחא

 ןתמו אשמב ורוד ינב תאטח לע תיזורח הצילמב החכות ירמאמ ׳ד :רפסה ןכות
 דוש" .וריבחל םדא ןיבש תוריבעה לע ללכבו ,תורתומהו ןוממה תבהא ,הנומאב אלש
 לע .רבעתא ׳ה ביר לעו — הרצקה ותמדקהב אוה בתוכ — רבש תקעז רעעאו ארקא

 .יפאב דקתו ...ןובשחמ האצי שא יכ ...׳ירבעה ועמש רומאל .׳ירא םנ הפשנ ירה
 לכמ תאשמ הלעו .ירשבב םותמ ןיא ...הרעשנ דואמ יתוביבסו .יפוג ידסומ טהלתו
 םירחאו ימצע ךושמל .הילאמ הלוע ׳י תבהלשו ...וטטומתי םידפל יפמש דע ...ירביא

 .יתיוג םעו .יראש רסיל .ירבדב האצי ישפנו .ימע ינב יתביתנל רואו ילגרל רנ .ימע
 ישנא תונפב עגיו אצי יכ דע ...ינטבב רוצעה חורה אולכל יתלוכי אל יכ .יתדע להק
 שוחא אלו .הנשא אלו יתרבד תחא .הנכא אל םדא לאו שיא ינפ אשא אל ...ןמזה

 ".רבדא ותוא יפב ׳ה םישי רשא תא .ר״בח רבוחו םישחלמ לוקל
 ־זומת תרבוח ,"ןורצב" ,(ב) לארשיב תודיסח םירקוח דציכ ,ןמרביל .ח האר

 .(תדחוימ הספדהבו) ו״טשת קרוי־וינ ,בא
 הד"

 תוארפרפ תומט-תישארב ןושאר קלח .הרות ישפוח השמח לע השמח תלחנ 47
 יקסניטסאג השמ םייח יתאמ רבוח ...ל״ז ...וניתובר ירבד לע םיונב המכחל
 רעטשעניומ) קראי וינ .זדאלמ ל״צז עשטיא קחצי ...ר״ומאאלב ץטשומאז׳מ

 .ט״שת תנש (.פמאק גנישילבאפ
 .׳מע גכר—זפק ,[1] ,הפק—גפק ,[3] ,טעק—ב ,[1] ,8—5 ,[4] .80

 ,ןילקורב ,וואנישמאמ ר״ומדאה שילאק םולש ןועמש ׳ר :ט״שת תנשמ תומכסה
 םהרבא ׳ר ;.י .נ סקנארב ,ווארעשזאמ ר״ומדאה ןייטשפע לאיחי השמ ׳ר ;.י .נ

 .גרובסטיפ ק״דבא ,גרעברעבליז ןימינב

 םידחא םיעטק השמ תראפת סרטנוק" :דחוימ רעש םע גכר־גפק ׳מעב
 ,שטיישפ ק״דבא ה״הלצז םולב ם יי ח השמ ר״רהומ ...ישורדו ישודיחמ
 הלוגה ךותב רטפנ .׳ץשומזב ןורחאה ברה .רבחמה ןתוח] "...ץטשומאז ,ץיבמעדאפ

 .[ג״שת ולסכ שדוחל ׳ט ,אציו 'פ ׳ג םויל רוא ,קסנישטא ריעב ,איריביסב

 ל״ז יקסניטסאג השמ םייח ר״רה רסומ "השמ תראפת" סרטנוקהל ותמדקהב
 ,ל״ז םולב םייח השמ ׳ר מ״גה ומח לש םינורחאה וייח ימיו תודלותמ םידחא םיטרפ

 :(הנשי ריע) ׳ץשומז לש ןורחאה הבר

 ש ט יי ש פ ריעב ד״באו ברל הנמתנ הנש ה״כ ןבכ םימיל ריעצ ותויב..."
 לילגהו ץ י ב מ ע ד א פ ריע ישנא ותוא ורחב ב״חאו םינש השמחכ םש ׳יהו
 ריעב ד״באו ברל לבקתנ ז״חאו .הנש ד״כ ותדע תא להנ םשו ,םריעב ד״באו ברל
 ¬יסחו הרותב הברה קסע הזה ןמזה לכ ךשמבו .ןילבול זוחמ לילגהו ץ ט ש ו מ א ז
 וילא ונפ םינברה ילודגמ םיברו םיברה וידימלת םע םירועיש דמילו דמל ,תוד
 הזיאו ,תותכסמה רדס לע םגו השעמלו הכלהל םיבר םירוביח בתכו ...םהיתולאשב
 רחא הלוגב ונכלהש תעב ויבתכ לכ ודבאנ ר״הועבו ,סופדל םירדוסמ ויה רבכ םהמ
 ר״רה צ״הגה לצא עווקלושזב ריאשה שדוק יבתכהו ,ריביס תורעיל םיסורה י״ע הלוג
 לע ראתל א״או .ןבומכ ותא םחקיל ארי 'יהש תמחמ ,םשד ד״בא ד״יה טלאמיר יבצ

 לע ויניעמ ותנש דנ שממו דימת ובבלמ וצרפש תוחנאה ברו ג״מגעה לדוג תא בתכה
 ותמגמ יכ ,דאמ ולצא םיביבח ויהש וייח וימי לכ וללעמ ירפ םיבתכה ותא חקל אלש
 ,ושפנ תרמ עדוי בלו ,םלוע רואל םיאצויו םיספדנ ותרות ישודיח תוארל ׳יה וצפחו
 םידוהיה יתב לכ וברחנ ,ש״מי םירוראה םיעשרה י״ע עווקלושזב םישודקה תומב יכ
 ותויה ןמז ךשמבו .םיחנומ םיבתכה ויה וב רשא ל״נה ד״בא ברה תיב םג םכותבו
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 רשא ותרות ישודיח בותכל ריינו םירפס רסוחב שפנבו ףוגב דאמ הברה לבס ריביסב
 בצממ ועמשב םיקוחרו םיבורק תרצב דאמ רצימ ׳יהו ׳רבגתמה ןייעמכ דימת ׳יה
 ,םאוב רתא לכב ש״מי םיערפה ושעש תומויאה תועידיה אובב טרפבו ,הפוריאב י״גב

 םחינו הדיתעה הלואגה תודוא ויה וילא ואבש םיטילפהלו םיבוסמה םע וירוביד לכו
 רוציקב ךא ,בתכב םשר ויזמרמ תצקו ,א״בב לארשי תלואגב םינוש םיזמרב םתוא
 ר״הועב יכ ,הלא וירבד תבחרהלו ורואמ דוע תונהל וניכז אל לבא ,םירבד ןורכזל
 ורבגו ,תכלמ הדמע לארשי לש םרעצב הוד דאמ ,דתיה רשא ובלו ,העשה ונילע הפרטנ
 עצמאב םואתפ המימשה הרעסב התלע השודקה ותמשנו םינותחתה לע םינוילעה
 תנש ,ולסכ שדוחל ׳ט ,אציו ׳פ ׳ג םויל רואב ,םיקמעממ תולעמה ריש רומזמה תרימא
 ...ה״בצנת םידוהיה םייחה תיבב ותרחמל םש רבקנו ,ריביס קסנישטא ריעב ,ג״שת
 ¬ריהמ ונטקלו קידצ ןוצר תושעל יתרמא ב״הצראל םולשב אובל ת״ישה יל רזעשכו

 ריעצ ׳יהשכ ל״צז צ״הגה ח״ומל ׳יהש הרות לש אלופלפב מ״ומה הרות ירעש םינוח
 ...ריביסב ותויהב רוציקב םשר רשא וירבד לכ םג ,זא ויהש הרותה ילודג םע םימיל
 כ״יפעא ,ל״צז ותלודג דובכ לש לופלפו שורדמ םידחא םיעטק קר איה תאז לכש ףאו
 תא םלוע רואל איבהל ׳יה וצפחו ונוצרש ינא עדוי יכ ,סופדב םאיבהלמ יתענמ אל
 ל״צז רבחמה ארקש םשכ "השמ תראפת" יחכונה סרטנוקה תא יתארק םגו .וישודיח

 "...סופדל רדוסמ הנושארב ׳יה רשא ורפסל

 ישודח .[שטשומאזמ] שלזיימ השמ ׳רב עטנ ןתונ םהרכא ׳ר ,םיעושעש עטנ .א47*
 .ה״צת ,טיוויינ .ם״שה תותכסמ

 .ףד 20 .40

 דקע תיב" ׳גרבדירפו 166 ׳סמ ,398 ׳מע ,״םירפסה רצוא״ ,בקעי־ןב יפ־לע
 .407 ׳םמ ,724 ׳מע ,ד״ישת ,ביבא־לת ,הינש הרודהמ ,״םירפס

 ובה .םירוהטה םירייתה ופסאהו .םיריבכה םיריבגה וצבקתה לארשי חצנ רפס 48
 אנ ועמש .םירוהה םירוחה ןידמ לע יבשוי ידע וניזאהו םינגוהה םינגסה ילא
 ורהנתהו ורענתה .םירשיה דמל ימכח והמתו והמהמתה .םירומה םירו״אמה
 ראבה איה .ירואב ראב ימ שיא ותשו .ירובחל םכבל ותיש .םירובגה םש ישנא
 ׳םותה ומכ םהילא םיוולנהו ימלשוריו ילבב דומלתה תטיש םימ תעבונ
 לע םהירבדב ררועל אצמי אצמה רשא םוקמב םינומדקה ילודגו ם״במרהו
 רשא ׳יהמתמה םישקה ׳ירבדה בושיבו ׳ומוצע תוהימתו תולודג תוישוק
 ותלוזו ד״בארה תוישוקבש תושקה ןמ ללכבו /ינשי םג ׳ישדח .םינומט םקיחב
 .לבחמ ׳ה םרכ אל .לבוק םישוריפה לע אלו .לבלבמ טשפה תא אל .ם״במרה לע
 םייוטנ .םיעוטנ.תורמסמכ .םיעובק םירבדה לכ לבא .לבנמ ותעושי רוצ אלו
 תויארבו .רששב םיחושמ ןויעה קמוע ידומע לעו .׳ורשייה תורבסה דרשב
 ׳ומב לארשי ריעצה ינא יתרבח .רשיבו תמאב םיושע דעל םיכומס תויתמא
 ׳מק ׳טקמ ׳והו .טשמאזב הבישיב םידמלמהבש ד״חא יקרבובמ ל״גס השמ
 .ה״יא םופדה תואצוה יד אוצמ תעל ירוביח רתי לע היוטנ ידי דועו יטמד
 תנשב ןמא ותוכלמ אשנתיו ה״רי ׳ה ינש ךירדירפ ךלמה ונינודא תלשממ תחת
 טרופקנרפ ק״ק הפ ספדנ :ק״פל [א״קת =] רקשי אל לארשי חצנ םגו

 :הרדאד
 .ףד [1] ,ח״נ ,[1] .20

 רדאד פ״פד מ״רו ד״בא [בובלמ ל״צז ןרהא ׳רב] ז״רנ השמ ׳ר תמכסה םע
 לילגהו בובל ק״ק הנוח ביל הירא ׳ר תמכסה ;א״קת זומת ׳ז ,׳ד םו׳מ ,הנידמהו
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 * [״םדרטשמא ק״קד מ״רו ד״בא תעכ״ :תרתוכה לעו] יתבר אגולג ק״קב פ״צמו

 ׳ירת והנה תומכסה" ;["טשמאז ק״ק ךרד ירבועב"] ק״ת ןושחרמ שדח שאר םוימ

 ןויס ׳ט /ב םוימ ,שטשמאז ק״קב הנוחה ןילבולמ [לאיחי ׳רב] ביל הירא ׳ר :"יסיג
 ׳רב ףסוי ׳רו ;["טשמאז ק״קד ד״בא היהש ...חונמה ברה" :תרתוכה לעו] ט״צת

 ;א״קת ןושח ח״ר ,ק״שע ,ו םוימ ,היפגאו דארגינרט ק״קד מ״רו ד״בא ו״רנ רודגיבא

 .םוימ ,"ע״על ד״צי שטשמאז ק״ק הפ הנוחה" ,[רטנרלגכיוה] קחצי [בקעי] ׳ר תמכסה

 .א״קת ןסינ ה״כ /ג

 לאוי ר״רוהמ םסרופמה ןואגה ג״המה תמכסהו תמדקה" :הטמל /א ׳מע ׳ג ףדב
 ץראו םורל םימש" :רמאנ הבו ׳"רבחמה תירב לעב טשמאזמ [םש לעב =] ש״ב
 .רקשי אל ל ׳א ר ש י ח ׳צ נ .רקח ןיא הזה רבחמה אלפומה םכחה בלו קמועל

 לידגה ןכותה .םירתסנבו תולגנב .םירה ירה רקועו יניס ...יאמקד י״אמק ןמ דח ה״ה
 רבח רשא ו״צי וניתלהק יריקימ לארשי ר״רהומ דובכ ללוכהו םלשה .ה״ע ה״פ י״נ
 תופירחב ׳ישודח יניע הארמל ויה 'שאכ ריפוא םתכמ ׳יאלוסמו ׳יאלפומ ׳ירובח המכ
 םימ .םי דעו םימ ד״ריו םימש הלע .דומלתה תטישב םיפוצ תפונו שבדמ תוקיתמו

 .םלוע דוסי ׳ס לע םישודיחו םישוריפ הברה םג .׳ומלענו תומר תומכחה םיל דומלתה

 ךירשא .םילולצו םירורב םלוכ האידנקמ ןואגהל םליא ׳ס לעו ילארשיה םכחהל
 לכ רתופ .תודגאו םישרדמב םגו .םלענ אל ונממ זר לכ .םיל״אב ךומכ ימ לארשי
 וירפמ ׳א רפס רואל איצוהל הניבו המכח חור וחור תא ׳ה ריעה התעו ...תודיח
 םיקסופו ת״פג ׳שודיחב ןה ושדק עורז ףשה םש לארשי הצנ ונבקי ׳ה יפ דשא ל״גה
 ןכב .הלילפ יק״ב .הישות אילפה הצע לידגה םידבכנ םידומל ראשבו הנוכתה תמכחבו
 םכחהש תויה םעו ...סופדה חבזמ לע ל״נה דבכנה רפס איבהל וילע ינייז יתילת
 וילע ודיעי זפמ םירקיה וירובה יכ ךמסו ד״עס יביטמל ךירצ וניא רבחמה אלפומה
 לודגל ןיברסמ ןיא יתרמא ודי לע םיכסהל יב ריצפהש ינפמ ךא .ומצעל דע תמאהו

 לאוי ןטקה םיאנ ק״פל ז״צת לולא ׳ז ׳ג םוי םויה םותחה לע יתאבו
 ."ט ש מ א ז מ ן י ר פ ל יי ה ירוא ר "ר ה ו מ ה "ה ב

 ינרותה ןיצקהו שארה םמורמה יחאל יטמנ ןוירפא" :ספדנ המכסהה רחאל דימ
 .ידעב םירזועהו .ידי םיכמיתה ןמ היה ןעי .דארבמ ריגטפאל סחנפ ר״רוהמ דיגנה

 "...סופדה תואצוה לועב ימע תאשל

 יתשריפ םימעפל טג ...ס־׳ישה קיחב םינומטה ...תוישוקה בשיל" :רפסה ןכות
 ינינעמ םירבדמה םירמאמה ומכ ...המכח הזיא ךרדב רואיב ׳וכירצה ...תורמימ הזיא

 .(המדקהה ךיתמ) "...ןוכנ לע רובח םושב ושרופ אלו ...הסדנה וא הנוכת

 ...ס״שב רשא תורומחה תודגאה רואיב ...ןורחא סרטנוק" :ךליאו ב״נ ףדמ
 ."...םידומלה תומכה יקלח ראשבו הנוכתה תומכחב םירבדמה

 םויב בוט יכב רמגנו ק״פל א״קת ןויס ׳ד ׳א הכאלמה תלחתה יהתו :ןופולוקה
 ".אתש יאהד זומת 'ב 'ג םוי בוט יכ םימעפ 'ב וב רמאנש

 ק״ק הפ הנוחה" :ותמכסהב רטנרלגכייה קחצי בקעי ׳ר ירבדב ריעהל שי ,בגא
 ,בובל ק״דבא םייח השמ ׳רב ׳קחצי בקעי ׳ר ."[ה ת ע ת ע ל פ=] ע״על טשמאז

 .תרשמ העיבק ןיידע זא .דתיה אל הארנכו .ק״ת תנשב ךרעל שטשומאזב ד״באל לבקתנ

 ךרעל מ״רו בר רותב םש ןהיכו שטשומאזב ראשנ עודיב םלוא .םש ולש תונברה
 ,ב״לקת ןסינ שדוחל 'ד ,׳ג םויב םש רטפנו ,הנש ב״ל

 :ויתודלותמ

 ריעצ ודועב .ךרעב (1700) ס״ת תנשב יקירבובב דלונ יולה השמ ׳רב לארשי ׳ר
 םגו הרותב הברה קסע .ךנחתמו לדג אוה הבו שטשומאז ריעל רבוע אוה םימיל
 ונויע םצועו ותדוקש לדוג תודוה .וליג ינב לכ לע הלעתנו הלעו םינוש םיעדמב
 .תודעכו .וידחי וב ורבח המכחו הרות רשא שיאכ וימולע ימיב דוע לארשי ׳ר םסרפתנ
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 יניס ...רקח ןיא הזה רבחמה אלפומה םכחה בל" ותמכסהב םש לעב לאוי ׳ר ודיע ןב
 םיל דומלתה םימ םי דעו םימ דריו םימש הלע ...םירתסנבו הלגנב .םירה רקועו
 שאר רותב ןכ ירחא םש שמיש אוה ."םלענ אל ונממ זר לכ ...׳ומלענו תומר תומכחה
 ובשחנ וידימלת ןיבו ,"הבישיב םידמלמהבש דחא" :רעשה לע ונושלב וא ,הבישי

 .שטשומאז ימכחו ילודגמ הברה

 ורפס תא סיפדהל רדאד טרופקנרפל ךלהו וריע תא בזע (1740) ק״ת תנשב
 היה .הפי לאינד םסרופמה ריבגה תיבב ןסכאתהו ןילרבל ךלה םשמ ."לארשי חצנ"
 היה םהיניב ,םיבר םידימלתל םיעדמבו הרותב ןכ םג הרוהו ושרדמ תיב ידמולמ

 .ןוסלדנמ השמ
 ,םיברה וידידי ןיב הנמנ גניסל .והוריקוהו והוריכה םירצונה ימכח ילודג ףאו

 םג .(1 תוידומלה תומכחב גלפומ ןקמעו ףירח״ אוהש ויבתכממ דחאב וילע דיעהו
 הנומא ינינעב יבמופ חוכיו ול היה ומעו וידידי ןיב היה יילוקינ ינמרגה ףוסוליפה

 :תינמרגב ותרבחמב ןכ ירחא םסריפ חוכיוה־רבד תאו תדו
 3011מ611ג6מ 611165 11161611 4,6\׳1 151:061 (881ז105011) 311 6111611 ?1111050ק116מ. 1י46ל$1
 1161 7\ז11\\'0ז1. 1)61־!11ו 1853 2).

 ריעב ותבישי עבקו ותדלומ ץראל בשו ןילרב תא בזע (1764) ד״כקת תנשב
 .ב״לקת ןסינ ז״יב רטפנ םשו ,רינטפאל סחנפ ׳ר ויחא לצא ידורב

 *כ

 :ותבצמ חסונ והזו

 חינה אל ׳תונידמה לכב ךלוה ועמש ,תוניבה רוקמ ,הרותה רש נ״פ
 ףינה אלש ,ימלשוריו אתפסותו ירפסו ארפס דומלתו הנשמו הרות

 לכב ,ןמוזמ לכאמ ןיכהו ,הרבה תלסה חקלו ,הרבכב המקכ
 וישוריפו ,תודמחנה ויתובושתבו ,תודדוחמה וישודחב ,ןמשמו קתממ

 ,תודבכנה
 םייעבטו ,םיצילמה יבא ,םייקלאה םיפוסוליפהו םינכותהו םידומלה תפומ
 ח״מהעב לארשי ר״הומ םסרופמה םכחה יקבו ףירח ןואגה ברה ,םיקהבומ

 .ה״בצנת .ב״לקת ןסינ ז״י רטפנ ׳ל״גס השמ ה״ומ ינברהב לארשי חצנ

 ׳רמ "םלוע דוסי" ׳ס לע שוריפ י״כב וירחא ריאשה (3 םיספדנה וירפס דבלמ
 "לארשי ןבא" ת״וש ;(4 האידנקמ ר״שי ׳רמ ״םליא״ 'ם לע שוריפ ;ילארשיה קחצי

 רובח" ןורחאה הז היה "לארשי חצנל" ותמדקהב וירבד יפל ."םימשה תובורא" רפסו
 ."םירורב םיתפומב לכה ,הנוכתהו םיללצהו היארה ,הסדנהה ,תוידומלה תומכחב

 תולהקמב יתשרד רשא ...םידמחנ םילשמ ...םירואבו םישורד ללוכ ןגב ןדע רפס 49
 ןושרג חונמהב לאנתנ יתאמ ...םינוש םישרדמו ל״זח תודגא לע ודסונ ...הדעה
 אצי .האירה תופירט לע לאנתנ בירקה ם״מהעב ,ץשומאז ק״קמ ראנש קחצי
 ה״סרת תנש ספדנ ,תומדקא לע ןגב לויט .אשראווב א״מרת תנש רואל

 ־נענארק עטנ ןתנ ׳ר לש סופדב ק״פל א״ערת תנש יירוגליב ...בוקרטעיפב
 .גרעב

 .ףד ה״ם ,[1] .80

 .68 ,א״ח ל״בירל לבברז (1

 .1952 ,קראידינ רעטעלב־א״וויי ,שטשאמאז ןיא הלכשה :יקצאש .י האר (2
 .זלה סקנפבו

 .54 ,26 ,6 ׳םמ האר (3

 .הז רפסל םש לעב לאוי 'ר תמכסה האר (4
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 םיטפוש ׳א םוימ קסנולפ ק״דבא ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר :םינברה תומכסה
 ץיוורוה יתבש המלש ףסוי ׳ר ;א״ערת ,הירבט ק״דבא םרעילק השמ ׳ר ;א״ערת
 ח״ע שטשומאז ק״דבא ץיוורוה יולה יכדרמ ׳ר ;ע״רת ןסינ ד םוימ שטשומאז ק״דבא
 םחנמ ב״כ םוימ בושאמאט ק״דבא יקסוואקדיש יבצ ןרהא ׳ר ;ע״רת ולסכ ׳ח םוימ
 ׳ר ;ע״רת זומת ה״כ םוימ ןישרעבעש ק״דבא גירעבדלאג החמש ׳ר ;ט״סרת בא

 .ע״רת י״במל א״כ םוימ בוראמאק ק״דבא גרעבסלעקינ לכימ לאיחי

 תעדה לוקישה איגוסב ...רואיב ...ריעצה ינא יתרבחש המלש תרטע רפס 50
 הפקשהב .יכרעכ שונאמ המלענו .םינושארה םיקסופה ילודג לכ וכ וקימעהש
 רשאכ .םתניב בהור לע וכמסו .בתכמב ורצק יכ .םתנוב קמועל דריל הנושאר
 לדוג רהא יינעב ינאו .הכב הזו .הכב הז .םתנובב םינורחא םיקסופה וכיראה
 לע רואיכ םדוקמ יתישע רשא דע .יתטקש אלו יתהנ אל הבר העיגיו למעה
 ,יכדרמה ,ףסוי יקומנ ,ן״במרה ,רואמה לעב ,ף״ירה] םינושאר םיקסופה ילודג
 יכ .ה״כ 'יסב מ״חב ך״שה וניבר לע בחר רואיב ב״חאו .[ש״ארהו תופסותה
 תעדה הברתי ירובה י״עש ׳דל הוקאו ...ןבומב רצק ותניב בחורב אוה םג
 יולה המלש ןמחנ ירבד .הירוב לע ...ך״שה ירבד ...ןיבהל ...הרותה ילעבל
 ברה זנ״אאב .ן ק״היע םילשוריב ילחא יתעקת תעכו שדה ץטשומאז ק״דבא]
 ונינודא תלשממ תהת .ה״הדז הישמ ה״ומ תושירפבו תודיסחב םסרופמה לודגה
 ףידע םכח םיפדמה ברה י״ע .ה״רי דיגאמ לודכע ןטלוש דיסחה רידאה ךלמה
 םילשורי ק״הע הפ ...ה״הללצז םהרבא ה״ומ דיסחה ברהב לארשי ה״ומכ ׳וכו
 תיב״ב גרבדירפ) ,[ז״רת ׳ה] ג״פל ךצבק״א סילו״דג םימחרבו תנש א״בבות

 .(ב״י—ז״רת ,ח״ב :תועטב םשור "םירפס דקע
 .ףד ׳פ ׳ה ,[2] .40

 ,"ט״ס ןיגאג םהרבא םייח ה״ומ ...ץיצל ןושאר ...לודגה רואמה ברה תמכסה"

 ןידה ...ונינפ רבע לא חרזו ריאה םינש שלש הז" :ראשה ןיב בתוכו .ךיראת ילב
 ןמחנ ר״רהמכ ...ומש םירעשב עדונ .אלמ ׳ה דובכו .אלפומה ברה ...אבר ארבג

 .וניצראב דובכ ןוכשל .ונינממ תיבל אב הז קידצ .א״עי ץטשמאזמ בר י״נ המלש
 בק ותנשמ ...אתיירואב קיסע ...שדוקה לא ואוב םוימ ...הרות וב ןילדגמש םוקמ

 "...המילש הנשמ ...יקנו

 רפסה תא סיפדהל "יתפסכנ ףסכנ" ץראל ץוחב ותויהב דועש רפסמ ותמדקהב
 תילכתב שדוקה ריע םילשורי הפ ספדנ יכ ׳דל הדואו .סומכה םעטמ ידיב התלע אלו"
 היה הנש םישלשל בורק" :ויבא לש ותושירפו ותודיסח לדוג ראתמ ןכ רחא ."יפויה
 .ןילוח תוחיש חש אלו דחוימ רדחב ותושירפ ןמז לכ בשיו .םלועה יגונעת לכמ שורפ
 .תוינעתב וימי בורו .הלגנב םויה לכ דמולו .ןילפתו תילטב ףטועמ םויה לכ בשיו

 לכוא תעבו .יוואק וליפא םח הקשמ התש אלו םח לכאמ לכא אל ותושירפ ןמז לכו
 הרפס דועו ...ונורגב הנהי לבל העילבה תיבל לכואה בחת קר םדא לכ ךרדכ לכא אל
 ליח ישנא ןיבו ןילופ ליח ישנא ןיב המחלמה תויה תעב .ל״ז הליב תרמ ...ימא יל
 ליח הרבג רשאכו .ל״ז קידצה יבא רד רשא ריע ינפל הדיבכ המחלמ התיה .איסור
 םהב ושע םהמו .וגרהנ םהמ לארשימ תושפנ המכו התוא וזיבו ריעה והושבכו איסור
 םינקז ינשו .וכרדכ דמולו תילטב ףטועמ רדחב בשי ל״ז קידצה יבאו .םילודג םיעצפ
 דוע המק אל ...ריעב הלודג הלליו שער לוק םינקזה ועמש רשאכו .ומע םיבשוי ויה
 םתוא הנע אלו .וניתשפנל השענ המ םרמאב ...יבא ינפל רמ לוקב וכבו .םהב חור
 ורדחל ואב אל ליח ישנאו .ברע תעל דע ...הלודג הדמתהב דמולו בשוי קר .רבד
 םיפוצר םימי ינש" ךשמבש ויבא לש םינורחאה וימי תא אוה ראתמ האלה "...ללכ
 אל יוניש םוש" וב ואר אל רטפנ רשאכו ."תועש ׳ב ךרעל ותטמ לע בכשיל םויב ךלה
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 ללפתמו ,"טושקד אמלעל ךלה הקישנב יכ ...יח בכוש היה רשאכ ויניעב אלו םינפב
 ראש רואל איצוהל הכזאו .םילשוריב השודקה ץראב ימי ךיראהל" וילע ןגי ותוכזש
 תאז דעו תישארבמ הרדס לכ לע י״ת םירודס המה רשא אתדגא ישודח טרפבו ישודח

 "...ה מ ל ש שרדמ םשב יתארק רשא הכרבה

 םש רטפנו ,םילשוריב םיזנכשא להקד ד״בא כ״חא היה ל״ז המלש ןמחנ ׳ר
 א״ירת תבט ׳ד םויב

 :ותבצמ חסונ הזו

 ןנב םסרופמה ןואגה ה״ה ׳ארפעב ילבד ארפוש יאה לע הכבת רמב ןויצ
 ברה ,םישודק לש

 ,המלש תרטע ס״חמהעב ,ה״הללז יולה המלש ןמחנ ה״ומכ

 ק״קב מ״רו ד״בא םדקמ היהש
 להק לצא םלשורי ק״העב ץ״דו ד״בא תויהל הכזו שדח טשומאז

 .ו״יה םיזנכשא
 הלע ,ה״הללצז יולה השמ ה״ומ ןואגה ברה ,דיסחו קידצה ׳ומ וננודאל ןב

 .ה״בצנת .ג״פל א״ירתה תבט שדוחל ׳ד םוי םימשל

 ללה ר״רוהמ ינברהב [רירטסוא] השמ ריעצה ינא יתרבחש םשובה תגורע רפס 51
 ארפס ם״מב ל״ז שלירמעת בקעי ׳ר לבוקמהו ןואגה דכנ"] שטשומאזמ ה״הלז
 רהוזה רפס לע דסוימ םירישה ריש לע דמחנ שוריפ אוהו ["בקעיד אתועינצד
 םידגמ ירפ יתטקלו יתירא רשא םגו ה״הלז י״ראה שודקהו דיסחה תלבקו
 ר״רוהמ אנברו ׳גרומ לודגה ןואגה לשאה רביח רשא םיקמעה תנשוש רפסמ
 ידוד הכל שוריפ םע תבש תלבק רדס יתראיב רשא םג ה״הלז ךישלא השמ
 ק״ק הפ ספדנ ...םימלועל היה אל רשא שדח רבד הז הארו דוסה ךרד לע
 לכימ אטיל תנידמד לודג אבצ רשו םוכודה ...ונינודא תלשממ תחת אווקלאז
 ויחאו ןרהא ר״רוהמ םיקקוחמה םיחאה סופדב .ה״רי ליוויזדאר רימיזאק
 יולה שיבייפ ירוא ברה לש ידכנ ל״גס דוד םייח ברה לש ינב ןושרג ר״רהומ

 .ק״פל [ה״קת =] וקלח תנתמב השמ חמשי טרפל םדרטשמאמ ל״צז

 .ךד [38] /נ ,[4] .120

 ןירפלייה לארשי ׳רב דוד ׳רו ,בובל לילגב הנוח אדנל ל״גס קחצי ׳ר תומכסה םע
 הנוח ץיוורוה יולה ץרעה ילתפנ ׳ר ;ה״קת ןויס ב״וט /ה םוימ ,ארטסוא ק׳י׳קפ הנוח
 השמ ׳ר ,דארב ק״קפ הנוח עטנ ןתנ ׳ר ;ה״קת םחנמ ב״י ,׳ג םוימ ,אווקלאז ק״קב
 םהרבא ׳רו ,י״אב דובכ ותחונמ ל״ז רזעילא ר״רהומ םסרופמה דיסחה ןואגה ברהב
 תוילגרמ לאיחי ׳ר ;ה״קת ןויס ו״ט ,,ג םוימ ,דארב ק״קד דיגמ אקארקמ םירפא בקעי
 ברהב לאקזחי ׳ר ;ה״קת תבט ה״כ /א םוימ ,לילגהו ילוואק ק״קב הנוח אקארקמ
 הנוחה ריאמ ׳רו ,ילפנאי ק״קב ע״על הנוח אדנל ל״צז אדוהי ר״רוהמ דיגנה חונמה

 .ה״קת ןושאר רדא ׳ט /ה םוימ ,אקנדראה ק״קב

 ."ןחלשה רייצו שודיקה תנווכ" :ופוסב ."י״ראה יבתכמ םיללכ ח״י" :׳ג—׳א ףד

 הלעתנו הלע השמ" :םתמכסהב אקנדראהמ ריאמ ׳רז אדנל לאקזחי ׳ר ירבדמ
 הז .םימס תרוטקכ ףדונ וחיר .םימיכ תוליל םישמ .םימכח ונשש תודמו תולעמב

 ותאירק ול היה המ ונעדי .םינש המכ הז ונשרדמ תיבב ונתא בשי רשא השמ שיאה
 ב״ש ...דובכ ה״ה ...תודיסחב םלשומו רתסנו הלגנב גלפומו אלפומ .ולוליה הז
 הבכרמה ירדחב דרי דאמ ריבגה הלבקה תמכחבו ...לליה ר״רהומב השמ ר״רוהמ
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 .אלשיסערפס י״נ ץנוצ בקעי ריאמ ר״רה י״ע ד׳היבל אבוה

 נ 895 שימעשפב דיסשיעמאה סע רעללאכק ,קינפוז םוסדנ

 סחו* 2וגפת1*׳ נ(ו011*וי* 1 0*י6*סו**מ4(1* י• מז***81#10.

 תייווגמ שבד הדר ל״ז י״ראה יקלאה שודקה יבתכ ירדח לכב יקבו וניע התאר רקי לכו

 ."...ויד לכאו יראה

 .ה״מקת ,תבט א״י םויב ידורבב רטפנ ל״ז רירטסוא השמ ׳ר

 רפס

 םשובה תגורע
 ללה ר״רהוס ינברהב השמ ריעצה ינא יתרבחש
 לע דמחנ שוריפ אוהו שט^למאזמ ה״הלז

 םירישה ריש
 ה״הלזי״ראה שודקהו דיסחה תלבקו רהוזה רפס לע דסיימ

 רפסמ םידגמ ילפ יתשקלו •תירא רשא םגו

 אנרומ לודגה ןואגה לשאה רביח רשא םיקמעה תנשוש

 . ה״הלז ךישלא השמ ר״רהומ אנברו

 הכל שוריפ םע תבש תלבק רדס יתראיב רשא םג

 היה אל רשא שדה רבד הארו דושה ךרד לע ידוד

 הז תוכזבו וזולעי םירשיו וחמשיו וארי םיברו םימלועל

 וניתראפתו ונישדקמ תיב הנביו וניזוע תניכש הלעי

 :הלס ןמא ונימיב הרהמב וניקיצ חישמ אביו

 (אווקלאוב ןושארה •שופדב ל״ז רבחמה ל״כע)
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 גלפומה ינברה רביח רשא קיפסמו דמחנ ...ןתנ ׳רד תובא תפסמ [שוריפ] 52
 ילכמ םחנמ ר״רהומב ןמפיל רזעילא ר״רהומ ...םירעשב עדונ ומש אלפומו
 ...ןתנ יברד תובא תכסמ הנהו .בוט חקל רפס רבחמה לעב [טשמאז ק״קמ]
 ׳ה ריעה ...התעו וב ולפנש תויעטה בורמ ...דומלל ...שקבמ ןיאו שרוד ןיא
 ושוע ןכל ...קודקידה תילכתב הגוה ...קיפסמ ׳יפ השעו ...ל״נה ...לש וחור
 באו ןמחר אוה יכ בהי ׳ה לע ךלשה בהזו ךסכל שוחי לאו הנוקה ונקו ושוח
 ךלא םכילע ךסוי ׳הו ילשמ והז הברב םויה ׳בינפל ןתונ יכנא וארו וטיבה
 ק״פל [ג״פת =] תובא תירב ונל-רוכז רדסל טבש בך םוי םויה .הככ םימעפ
 ברה לש דכנ לצז לגס דוד םייח ררהכ ןב ןרהא ברה סופדב יווקלאז ק״ק הפ

 .םדרטשמאמ שבייפ ירוא
 .ךד הכ ,[2] .20

 ?א״פת תבט ב״י םוימ לילגהו בובל ק״דבא עשוי בקעי ׳ר :םינברה תומכסה

 אקארקמ רזעלא ׳ר ;א״פת םחנמ ב״כ םוימ יווקלאז ק״דבא יכדרמ ׳רב םהרבא ׳ר
 לישעה עשוהי ׳ר ונבו אקארקמ רעב רכששי ׳רב רזעלא ׳ר ;א״פת ,דארב ק״דבא
 ק״דבא תוילגרמ יכדרמ ׳רב לאומש ׳ר ;א״פת זומת ב״י םוימ יתבר אנבוד ק״דבא .
 םוימ יזלעב ק״דבא ןהכה ל״ירהומב השמ ׳ר ;א״פת ןויס ח״ר ,׳ג םוימ בושבורה
 ירשת ׳א םוימ טשמאז ק״דבא ןילבולמ ביל הירא ׳ר ;א״פת חספד גח ירסא ׳א
 ;א״פת זומת ח״ר ברע ׳ג םוימ בוחראה ק״דבא לאומש ׳רב גילעז ןרהא ׳ר ;ב״פת

 ר״רהומ דובכ םסרופמה לבוקמה ברה לש המכסה" :המדקהה רחא /ב ׳מע 2 ףדבו
 .שטשאמאז ק״ק הפ ג״פת טבש ח״ר םוימ ,"ש״ב [ןורפלייה ירוא ׳רב] לאוי

 רהיצ ןיסערפהו רצעזה הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :ןופולוקה
 תכאלמב קסועה לעופה ידי לעו ל״ז ןמפיל רזעילא ר״רהומכ א״אל ןב קיזייא קחצי

 .ק״קמ ל״צז השמ ר״הכ א״אל ןב שריה יבצ רהיצ ןיסערפה הנומאב שדוקה

 ברה ץילמה םלשה םכחה ורבח םלוע תוניחב רפס [ןימ״מה תשקב שוריפ] 53
 ׳רמ שוריפ םע] ...ישדרבה םהרבא ר״רהומב ינינפה ׳יעדי ר״רהומ ללוכה
 היה אלש שדח פ״ע ...ן״יממה תשקב" וילא חפסנו .אסילמ ןייד המלש ךסוי
 ו״רנ ץ״כ ןתנ ר״רהומ ללוכה םכחה אלפומה ברה ורקח םג וניכה ׳ימלועל
 ם״מ איימ לכימ לאיחי ׳ר ה״ה סופדב ...טרופרהידכ ספדנ .["שטשומאזמ
 .ק״פל [ח״כקת —] הב קיזחי םדא ןבו תאז השעי שונא ירשא .איולסערבב

 .ךד [ה״מ ל״צ] ד״מ .160

 .ג״מ־ך״ל ףד אוה ןימ״מה תשקב לע שוריפה

 :םייסמו ,ושוריפ ןפואו תנווכ לע רבחמה תאמ הרצק המדקה :׳ב ׳מע ג״ל ףדב

 ...תע לכב םיברה הכזממ תויהל הכזאש .ידי לע ומיכסי אימשמד .אוער אהיו"
 ביתיו היתכודמ ףשד ריתעמה ד״כה ...י״ת םיבותכב רשא ירובח לעופה לא איצוהלו
 בידנ םלשה םכחה ןיצקה אלפומה ינברה תיבב :אתיירואל הכימס הב שיש הבישי
 לאו .חרואכ ןולל הטנ א ל ס ע ר ב ק״ק הפ ו״רנ ס״מ לכימ לאיחי ר״רהומ בל
 ןהכה רדנסכלא ר״רהומ חונמה ינברהב ןתנ ׳קה .חרוזו ףאוש ומוקמ
 םכחה לש דימלתו בוהאה דוד ירבד הלאו" :ןורחאה ףדב — .״שטשומאזמ ה״הלז
 ריש םע ,"...לכימ ה״ומ ...סיפדמה ה״הב ...ןועמש לאכימ ...ןתחה ...שרפמה ברה

 .ודובכל

 ןבא הדוהי ר״רהומכ יקלאה ךסאלפו ללוכה םכחה רבחש ןח חור רפס [שוריפ] 54
 םישמתשמ םיפוסוליפש תומשו תורזה תולמ וב שרפל םיכובנ הרומ לע ןובת

 — 275 -י



 שטשאמאז סקנפ

 הזה רוביחה ליקהלו ריקיל־ .םנויעב םיריכמו םיליגר םדא ינב ןומה ןיאו .םהב
 ה״ה תומכח עבשב יקבו ללוכה םכחה רבהש שדה שורפ יתפסוה ויארוקל
 רפס רבהמ לעב [שטשומאזמ יולה חשמ ׳רבן ו״רנ לארשי ר״רהומכ ינרותה
 תנשב :ל״צז םהרבא רב לארשי רר״ה סופדב ספדנ .לארשי חצנ דמחנה

 .ץיכסעי ק״ק הפ :ק״פל ד״קת

 .ףד ב״ל .ן ו ן .16"

 רצעזה הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :(ב״ע א״ל ףד) ןופולוקה
 ךומס .ץינסעי ק״ק הפ קסוע ע״עלו .איולסערב ריעמ :ו״צי השמ ר״רהכ ןב םחורי

 .איוסעד ק״קל

 םלשה םבחהל הבר ׳ירא ינפ לודגה רוביהה ךותמ טקלנה אטוז ׳ירא ינפ רפס 55
 אריוודרוק רנישטראט [םהרכא ׳רב ן ביל ׳ירא ר״רהמ ה״ה ןשרדה ברה
 ראיב ...[תוישרפה רדסכ הרותה לע] םהיצפח לבל םישורד .שטשאמאז ק״קמ
 תותליכמ ...םיהימת םישרדמו הרות ימעטו תוישרפה תכימסו ...תוארקמ
 ־שרמרהליוו ק״ק הפ ספדנ ...תומלענה םיקסופו ם״שה ירמאמו .תומלשוריו
 קקוחמה י״ע ...ק״פל [פ״ת =;ן הלאה םירבד תא ךל בתכ טרפלו רדסל ףראד

 .אדרויפמ ל״צז םייח ר״רהכ ?!ולאה ןב שריה יבר
 ."םירופ תדועסלו הכונחל רמז" :ןורחאה ׳טעב .ףד ז״נ ,[3] .20

 ,חספה גח ירסא ׳ד םוימ ,גארפ ק״קד מ״רו ד״בא םייהנפא דוד ׳ר תמכסה

 ץימ ק״קל מ״רו ד״באל לבקתנ כ״חאו גארפ ק״קד מ״ר אדורב םהרבא ׳ר ;ז״סת
 אלסמוב ינעה :רפוס ץכ ביל הדוהי :םותחה לע ן ז״סת ,ןסינ ה״כ ,ןיימד פ״פ ק״קלו
 [הנידמהו ףראד שראייפ ק״קו] גירעבמאב ק״דבא יזנכשא לידנעמ םחנמ ׳ר :[שמש

 ק״דבא ל״גס ןועמש ׳ר ;א״סת ,ינש רדא ׳י /א םוימ ,אזיימריו ק״קל לבקתנ בורקמו
 ,׳ב םוימ ,[גרוב יצראוושו דלעפפארק הנידמו ן ע״על גרובצריוו תנידמו דלעפ ץייה

 ד״בא השמ םהרבא ׳רב ריאמ ףסוי ׳ר ;["דארב קרמ ק״ק הפ"] ה״סת ,ןושח ו״כ
 םהרבא] ,ר ;ה״סת ,תבט ׳י ,׳ג םוימ ,רבוגה ק״קב ע״עלו גרובדירפ ק״קב מ״רו
 ,הכונחד ןושאר ,׳ב םוימ ,אזיימריו ק״דבא ץיפש ץבער יולה שריה יבצ 1 ילתפנ

 ,ולסכ י״ח /ב םוימ ,ןינזופ ק״קו ןיימד פ״פ ק״קד ד״בא היהש ןהכ ילתפנ ׳ר ;ה״סת
 לבקתנ וימי ףוסבלו ארטסוא ק״דבא [ןורפלייה ל״צז קזייא ׳רב] לאוי ׳ר ;ה״סת
 ־ארקמ ןהכה אנכש ׳רב] לאומש ׳ר ;ט״סת ,זומת ב״כ ,׳א םוימ ,בובל ק״קל ד״באל
 ,אווקלאז ק״דבא םהרבא ׳ר ;ט״סת ,זומת ב״י ,׳ה םוימ ,הלודג אנבוד ק״דבא [אק

 לש ונתוחמ] .יאנלופ ק״דבא ל״גס לאומש ׳רב ןתנ 'ר ;ט״סת ,זומת ,ג ,׳ג םוימ
 ,׳ב םוימ ,בראבזו ץיזאלאז ק״דבא ןרהא ׳ר ;ט״סת ,זומת ד״כ ,׳ג םוימ ,[רבחמה
 ;א״סת ,הריפסל םיעברא ,׳ה םוימ ,ץליצ ק״דבא לדנמ םחנמ ,ר ;ט״סת ,ןושח ו״ט

 ׳רב לדנמ םחנמ ׳ר ;ד״סת ,טבש ו״כ ,׳ה םוימ ,ץיטסורפ ק״דבא קחצי ׳רב ריאמ ׳ר
 ינייד ןיטנלפאה תמכסה" :א״סת ,י״במל ט״כ ,'א םוימ ,ע״על ץיטסיור ק״דבא דוד
 ...ל״קוצז ןמלז המלש ׳רב קחצי ׳ר :ןמרביל ׳יתתמ :םימותחו ,"גארפ ק״קד ש״ומ
 ,דארב ינסארקמ אריפש שריה יבצ ׳רב לדנמ ׳ירכז :גארפמו ןיבואמ שאמ לצומ

 .ז״סת ,י״במל ב״י ,ק״שע םוימ

 המכסה שי המוקמבו יזנכשא לידנמ םחנמ ׳ר תמכסה תטמשהב רלפמסכא יתיאר
 ד״סת ,ןסינ ו״כ םוימ ,גארפ ק״קב מ״רו ד״בא היהש [אריפש] ףלאוו ןימינב ׳רמ
 ק״דבא ןועמש ׳ר ונבו ן״רבחמה לש ב״ש"! ץעמ ק״קד ד״בא בקעי ׳ר תמכסהו

 .ז״סת ,ןסיג ד״כ םוימ ץינזור
 לעו ונמזב ןילופב לארשי בצמ לע םיניינעמ םירבד רבחמה רסומ ותמדקהב
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 ־ראט ק״ק יתלהקב שא ׳ה חלש ...םימעפ המכ..." :ויבתכ לעו וילע ורבעש םילוגלגה
 תפירשל היה וניתראפתו ונישדק תיב ק״פל א״נת תנשב יכ דיבכה ןורחאהו .ןישט
 םגו ...לארשימ תושפנ המכו המכ םע והצק דע והצקמ ריעה לכ תא שאה לכאב שא
 די םהב העגפ ׳יבוהז תואמ המכו המכל םילוע ויהש יניע דמחמ ילש םירפסהב
 וידחי רדסה לע םרדסל ידמע לע יתדמעש רחא ...הלצהל ויה ...הלאה םיבתכהו ../ה
 ןילופ ךלמה תומ רחא ובר ומכ ובר וזל וז תוכומסו תופוכת תורורצ תורצה וקבדוי
 טעמכו ...הנש רחא הנש םירשו םיכלמה ןיב תולודג תומחלמ וררועתנו יק״צעבאס

 םירז ולכאו .ונל חנוה אלו ונטקש אל העש לכבו תע לכב שממ וניפאב חור םק אל
 הבעותלו דוע חכ רוצעל לכוא אלו .וניתמדאו ונתייווג יתלב ראשנ אלו .וניפסכ תא
 יעסמ הלאבו ...יתשטנ ...ינבו יתגוזו ...יתדדנ ץוחלו יתיב חתפמו .יתמש יתלחנ
 תנידמב יתויהבו .יתכלה ץראה לע גיצה ילגר ףכ .רתסנ אל רשא זנכשא תנידמל
 חילשב ילא בתכו רגיא ריעמ ׳ילא ר״רהומ ...םסרופמה ןיצקה בל תא ׳ה ריעה םהיפ
 וירדח ונאבהו ...ולהאל יתאבו יתישע ןכו ...ושרדמ תיבל וילא אבאש ולש דחוימ
 אנצו .תאכנ תיב ינאיבהו ...ךלמה דיכ הרונמו אסכ ןחלשו הטמ םש יל ׳ישנו
 יתררבו יתפרצו ...ול יתיוקו יתיכחש םויה הז ךא יתרמאו .יתאצמ םש ארפס אלמד
 דמחמ תא ׳ה חקל יכ ׳ה תאמ הביס ,דתיה יכ םנמא ...ילש םיבתכו תומושר ישורדב
 ימעפ ךרדל יתמש ...העומשה לוקלו העור ילב ןאצכ ינב וראשנו ...םירוענ תשא יניע
 רמגל יתיבמ דוע יל יתאצי .טעמ חוורב יתוא ׳ה חינה רשאכו .יתנידמל עסיל
 ןיצקה קידצה ףסאנ ...יכ יתאצמ אלו ישפנ הבהאש תא השקבאו .לעופה לא יתבשחמ
 תותלד ולעננ יכ אבלו תאצל דוע יתלכי אלו ירוחאל יתרזחו ...ל״נה רגיא ׳ילא ר״הכ
 ברחו רבד ביואמ* ...ונילע םוקמל תולפוכמו תולופכ תורורצ תורצ ונהמ הנידמה
 ונתוא ׳ה חיוורה רשאכו .ל״חעת תנש דע עדונכ ה״ועב ונתנידמב היהש המחלמ
 םאו .םימיב יתאבו יתבש רבכ הנה יתרמא יכ יתיבמ דוע יתאצי דימ הלאה תורצמ
 ...םופדה תיבל ק״פל פ״ת ולסכ ח״רב ףראדשרהליוו ק״קל יתאבו ...יתמיא וישכע אל
 טעומ ךסב שדוקה תכאלמל ינברקו ידמע ותמאו ודסח למגו ...שריה יבצ ר״הכ ...לש
 זוריז רתויב הכאלמב זרדזנו .הזלה ירפס תא סיפדהל וליחתה הכונח ׳א םויבו .ילש
 ירבד הכ .ךיראהל שיש םוקמב רצקל יתחרכוה ןכ ללג .םיכ ןורסח שיש םוקמב

 ידלימ ל״צז אריוודרוק םהרבא ר״רה ...ףולא,דב ביל ׳ירא ןטקה תוריתעו תולצנתהה
 ןישטראט ק״קב םדקמ היהש ירוגמ ץרא ש״ע .רנישטראט ביל ׳ר ארקנה ץיוושיט ק״ק

 "...שטשאמאז ק״קב ע״עלו .ןילאוו לילגב

 ןושאר רדא שדחל ד״י שדוק תבש ברע ישש,ד םויב הכאלמה םלשתו :ןופולוקה
 .ק״פל (הכרב) םויה םכילע תתלו טרפלו רדסל ןטק םירופב

 ורוביחב ן׳ומיימ וניבר ןב השמ יוניעו ...ירבד תצקב רוקחל ...םייחה רורצ רפס 56
 ...קלסל תורעהו תונעט תצק ...ויקדס קודבלגיקספב ןייעל .הרות הנשמ לודגה
 דיגנה ןיצקהו שארה ןב-אקייח םייח ...יכנא ורקה םגו וניכה ...לופלפ ךרד לע
 ינרותה םמורמה ףולאה ןתה שטשמאזמ ל״ז ןרהא ר״רהומ חונמה ינרותה
 ןתח ןנחלא ר״רהומ ...דיסחהב ץריה ילתפנ ר״רהומ ןיוצמה ןיידה ...ינברהו
 ק״קב מ״רו ד״ב.א היהש ל״קוצז קחצי ר״רהומ דיסחה לודגה רואמה ברה

 םוכודה ...תלשממ תחת אווקלאז ק״ק הפ ספדנ ."אנשטנעל ק״קבו יוופיטסמא
 םיקקוחמה לש סופדב .ה״רי רימזאק לכימ אטיל תנידמד לודג אבצ רשו
 ר״רהומ ויחא ןתחו :ל״צז ל״גס דוד םייח ר״הב ןושרג ר״רהומ ינרותה ?ןולאה
 :ל״ז ל״גס ןרהא ר״רהומב דוד םייח ר״רה וסיגו .ו״רנ ןמ םחנמ ר״רהומב דוד
 .םדרטשמאב סופדמ םדקמ היהש ל״צז ל״גס שובייפ ירוא ר״רה לש ידכנ

 .ק״פל [ג״יקת =] םייח םימ ראב םינג ןיעמ תנשב
 .ףד [40] .20
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 ,ירשת ב״י ,׳ד םוימ ,בובל ק״קד מ״רו ד״בא טרופאפאר ןהכ םייח ׳ר תמכסה

 ׳ןושחרמ ׳ג /ד םוימ ,אווקלאז ק״קד מ״רו ד״בא ץיוורוה יולה ץרעה ילתפנ ׳ר ;ג״יקת
 תיב ןמאנו" דארג ינראט ק״קד מ״רו ד״בא [שטשומאזמ] יולה ביל הירא ׳ר ;ג״יקת
 ק״ק הפ יתרבע ידמ"] .ב״יקת ,י״במל ו״מ /ג םוימ ,"איצאנידרוא לילגד לארשי
 מ״רו ד״בא [שטשומאזמ] ןהכה םהרבא ׳ר ;["...הרשואמו הראופמ הלהק שטשומאז

 רזעלא ׳ר ;ב״יקת ,ןויס ו״ט /א םוימ ,"תוצרא ׳דד לארשי תיב ןמאנו" ילרט ק״קד
 ׳ר ;ב״יקת ,םחנמ ו״כ /ב םוימ ,בולסדייאוו ק״קד מ״רו ד״בא [שטשומאזמ] ץ״כ

 .ב״יקת ,י״במל ב״מ םוימ ,אזלעב ק״קד מ״רו ד״בא קחצי

 .רסומו רקחמ ינינעב הכורא המדקה רפסה שארב

 .ק״פל ג״יקת ןושחרמ ח״ר ׳ב םויב הכאלמה םלשתו :ןופולוקה

 י״פע ...תולגמ שמחב ל״זח ירמאמו םיבותכה ירואיב ללוכ ...בקעי לוק רפס 57
 ראופמה ןשרדה ברה ...יבתכ ןיבמ טקולמ ...םיאנ םילשמו ...תוילכש תוריקח
 ...תולהק ראשבו יתבר אנבוד ק״קב מ״מ ...ל״צז בקעי ירמ םסרופמה דיגמה
 ןב י״ע םופדה תיבל אבוה ...ץטשומאז ק״קב ...ול בשומל הוא וימי תירחאבו
 ררוהמ קקוחמה י״ע אשראוו ק״ק הפ י״נ ן*נ.ארק קחצי ׳ומ רבחמה ברה

 — ט״עקת =] ה־י ול רחב בקעי לוק תנש ל״ז לאוי ררוהמ הונמהב רודגיבא

 ׳ .ק״פל [פ״קתן
 \\' \ו :11־01X1.11111 <\\ :10'\\(:82 11. א0צ81,ח()11׳1^ 81: \\׳. 0101\׳1€2■

 .ףד ח״לק ,[4] .4"

 ;פ״קת ,רדא ח״רד ׳א םוימ ,ןנזופ ק״דבא ש״אמ [דגיא] זניג אביקע ׳ר תמכסה

 ק״דבא ןייטש ןרוא בקעי ׳ר ;ה״עקת ,י״במל ׳י ,אסיל ק״דבא [םיוברברול ]בקעי ׳ר
 ,׳ג םוימ ,אקארק ק״דבא ל״גס דוד שריה יבצ ׳ר ;ז״עקת ,רדא ז״ט ,׳ד םוימ ,בובל
 ,ץטשומאז ק״דבא ["רטנרעלג ךי־ה הנוכי׳,ן ףסוי ׳רב קחצי ׳ר ;ח״עקת ,רייא ׳כ

 ,׳ד םוימ ,קסירב ק״דבא ןיגופילאנצק תיבמ ביל ׳ירא ׳ר ;פ״קת ,טבש ג״כ ,׳ג םוימ

 .ה״עקת ,ןסינ ׳ב

 יתבש רקורדה שדוקה תכאלמב קסועה לעופה י״ע :(ב״ע ט״כק) ןופולוקה

 .ל ידנ ע מ םחנמ ׳והמב

 ׳רב לארשי ׳ר םסרופמה ריבגה לע ץנארק קחצי ׳ר תאמ דפסה ח״לק־ל״ק ףד

 .השרומ רנימיצנצ שריה יבצ

 סופד ינפל .םימעפ המכ ספדנו ,(רוציקב) שידייל כ״ג םגרות "בקעי לוק" רפסה
 :רעשה חסונ הזו .(קרוי־וינב א״וויי תיירפסב ספוט) ב״מרת ,אשראוו

 ׳והמ םסרופמה לודגה ןשרדה ברהמ תוליגמ שמח לע בקעי לוק רפס
 סאד טצעזיגרעביא ןבאה רימ .א נ ב ו ד מ דיגמה לכ יפב ארקנה ל״צז בקעי
 סאוו קוספ םעד טימ לשמ רעדעי שטייד ירבע ףיוא שדוקה ןושל ןופ ...רפס ערעייט
 םיאיבנ ןופ םיטוקיל להיפ ךאנ נוא .תוליגמ שמח עלא ףיוא לשמ םעד וצ רעהיג
 ¬יד ענייש יד טימ םילשמ עסיז יד ןייטש ראפ לאז שנעמ רעכילטיא ידכ .םיבותכו

 .ק״פל ב "מ ר ת ןיפאלא לארשי סופדב א ש ר א וו ...דיגמ םעד ןופ םירוב

 .(1881 ילוי 22 ,בויק :הרוזנצה ךיראת רעשל רבעמ) .ףד 40 .80

 ...דובכמ ...םיקסופו ם״שב םותס לב ראבל ...ל״צז !ךירח יבצ 'ר ןואגה סרטנוק 58
 ־גנוא ק״קב זב״רו ד״בא ׳יהש ...ןשטשומאזמ] ...רעללעה שריה יבצ וגיבר
 לע ת״ושו ןיטיג ביט ם״חהעב הנידמהו ןשי ןיבוא ,טאהיגאב ,דארב ,ראוו
 ...ברה י״ע ...רואל אצוי תעכו םיבותכב םינש האמל בורק ׳יהש ע״וש ח״ד
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 ו״פדת יולסאראי ~4ועדה לוקיש לע ןושאר קלח ...בינושעצמ ...רערהעל בקעי
 .י״נ ןעזעיוו ריאמ ר״רהומ רעמוהטנעגייא יתיטס ׳ל וסופדב

 .ףד ח״כ ,[6] .80

 אביקע "!םותחו) ו״סרת י״במל ח״ל םוימ אזלעבמ בוד רכשי ׳ר :תמכסה םא
 יבצ :םותחו) ו״סרת רייא ד״י םוימ בוקטראשטמ לארשי ׳ר :(אווקלאזמ בעילטאג
 ׳ר :ו״סרת ,בונשעצ ק״דבא םאטשרבלה בוד רכשי החמש ׳ר ;(גרעבנרעטש שריה

 בקעי לוק

 םיקותמ םיאלפנ םישחוב תושדח עימשהל זוע לוק ילוקב קרי
 םיבותכה ירואיב ללוכ • ס־אדודכ םתל סירו שבד ףוצמ
 תוקומע הלכמ י םיאלוסמ זפב תולגמ שמחב, ל״יח 'ימאמו
 תוריקח פ״ע תמא ךרדב תונופצ ירתשו
 לכשה רשומ ׳ה תכרב אלמ ־ םיאנ םילשמו תודיח הצילמ תוילכש
 ורביח םיאכדנ בל תויחהלו םילפש סמ תויחהל םייח תחכותו
 עדונ ׳יהש ל״צז *ד ,*רללי ׳הומ םסרופמה !שרדה ברה ה״ה

 אנבוד ק״קב 1 ' מ״מ ותויהב תראפתלו םשל םירעשב
 בשומכ הוא וימי תירחאבו •* תוראופמ תולהק ראשבו יתבי

 תמא תרות ו״גי ץטשומאז וי"!33 סיי^ימי קדצ דיגהל ול
 • ויתפש קתמב !ופמ גישה םיברו והיפב המיה
 ןשדב הגנעתתו םיאור יניע הנרואמ הזה רפשב ויתוצילמ םעונבו
 !יבמ חצ חור ףאושכ • ־ה רבד עומשל םיאמצ םנ םיבער תושפנ

 : םיאפע

 :;ן %
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 [ןארדאווש] יכדרמ םולש ׳ר ;ו״סרת י״במל ז״י םוימ בעקיזד ק״דבא ץיוורוה עשוהי

 וואלסינאטס ק״דבא ץיוורוה שוביל ׳ירא ׳ר ;ה״סרת ׳א רדא ז״ט םוימ ןאזערב ק״דבא
 שירעב בוד ׳ר ;ו״סרת ,דארבמ רגילק ןימינב םהרבא ׳ר !ו״סרת ןויס ט״י םוימ
 ןיצעפשא ק״דבא ךאבמאב סחנפ עשוהי ׳ר ;ס״רת אוואר ק״דבא טרופפאר ל״צז ןהכה
 ׳ר ;ו״סרת ,טסוה ק״דבא [דלאוונירג] םרמע ןב השמ ׳ר ;ה״סרת רייא ג״י םוימ

 .ו״סרת ,דאהינאב ק״דבא שטייד רזעלא
 ץכ יבצ רמכ שדוקה תכאלמב קסועה רדסמה י״ע רמגנו השענ :ןופולוקה

 .בושטיבילמ

 ןירדהנס מ״ב ק״ב ׳ספ לע ס״שה לע ינש קלח ל״צז ףירח יבצ ׳ר ןואגה סרטנוק 59
 שריה יכצ וניכר ...דובכמ ...תותירב תוחנמ םיחבז ןילוח ןישודיק תבש ז״ע
 ...ףוסבו ...בונישעצמ ...רערהעל בקעי ...ברה י״ע ...רואל אצוי ...רעללעה
 ...תובושת ...ביבה ןורהאו ...ל״ומהל ,יארתב ינואג תאמ ...תובושת ...ףסותנ
 אריפש ן״רהומ ןואגהל ...הבושת םגו ...י״הפמ ילעב ...םינואגהל ל״צז רבחמה

 .ז״סרת שטאקנומ דעירפ טע ןהאק לש סופדב ...ל״צז
 .ףד [1] ,ז״מ—׳מ ,[1] ,ח״ל— ב ,[9] .80

 ׳ר ,בוגשעצמ רעב רכשי החמש ׳ר ,אזלעבמ בוד רכשי ׳ר :םינברה תמכסה
 יכדרמ םולש ׳ר :ןושארה קלחב ומכ ,בעקיזדמ עשוהי ׳רו בוקטראשטמ לארשי

 .ז״סרת תבט ו״ט םוימ ןאזערבמ
 ".ה״פקת תנשמ ...רבחמה וניברל ...ץנימ ם״רהומ ...וניברמ בתכמ" :5 ףדב

 [ץיוואשטעשט ק״דבא] אריפש ן״רהמ ןואגהל רבחמה וניבר תבושת" :7 ףדב

 ־גנוא) ."ש״ייל ןהמ שמתשנו תוסיע ןהב וצמיחו חספה םהילע רבעש םירמש ןודינ

 .(ג״עקת ,ראוו
 ׳רו אגניטיא באז יכדרמ ׳ר] ...םינואגהל ...וניבר תבושת" :ח״ל—ז״כ ףדב

 .(דומלתה םי 'סמ קתעומ) "םיה ישרפמ ילעב [ןהאזנאטאג לואש ףסוי

 יכדרמ םולש ,רמ (ב־א :ל״ומהל "יארתב ינואג תובושת" :האלהו ט״ל ףדב
 .ז״סרת ןסינ ׳ה םוימ ןיצפשאמ ךאבמאב סחנפ עשוהי 'רמ (ג .ז״סרת תנשמ ןאזערבמ
 לאיחי 'רמ (ה .ן״רת י״במל ׳י םוימ קסוב ק״דבא ךאברעיוא ׳יתתמ לארשי ׳רמ (ד

 .(תבטב ו״ט :םותחו) ן״רת תבטב הרשע םוימ אזלעב ק״קד ץ״ומוד םחנמ

 ילבב ס״שמ ל״זה ירמאמ ...ףסאנו טקולמ וב ןושאר קלה ...םלועה םויק רפס 60
 א״דרפ תופסות יקספ םיטוקלי םישרדמ ,רהוז ירפס ארפס ימלשורי
 ירפס הברה דועמו רואמה תרונמ ם״במר ח״לש ז״אדתו י״.אדת ג״רדבא
 לדגל בויחה לדוגמ םירבדמה םינורחאו םינושאר הרותה ישרפמו רסומ
 תוקונית דמלמ יניד סרטנוק ופוסב הולנו ...םימש תאריו הרותל םהינב
 בוד ר״הומב שריה יבצ ׳קה .ל״נה םינינעב תולהקמב יתשרדש םישורדהמו
 ךרועה...לילגהו ץיבוקסיב ק״דבא [השדח ריע ןיטשומאזמ] גנילדירפ ל״ז לירעב
 דידי תאצוהו תולדתשהבו) .הנשב םימעפ ׳ד "ראבה,,ינברה ףסאמה ל״ומהו
 הפשב רפסה קתענ ,אלסוא ק״דבא א״טילש ןאטיוועל קחצי םולש ׳ר ...ברה
 .("י״ש תחנמ״ו "םולש תוכוס" םשב דומע לכב הטמל שידוי תרבודמה

 ...ק״פל ח״רפת תנש ,[דניקסעביל ןימינב ,בוקרטעיפ]
 .׳מע [1] ,א״יק • ה ,[7] .ףד [1ן .80

 וסיג] אשראוו ,רפד םינברה דעוב ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר :םינברה תמכסה
 ילב ,ןידנעבמ ןיוועל ןהכה יבצ ךונח 'ר ;ח״פרת ולסכ א״כ םוימ ,[רבחמה לש
 םוימ ,םילשוריב םיזנכשא תולהקמל ד״באו בר דלעפנענאז םייח ףסוי ׳ר ;ךיראת
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 ׳ר ;ג״פרת תבט ז״י םוימ ,איראוולקמ םיגנעב גילעז ןבואר ׳ר ;ח״פרת תבט ז״ט
 יח״פרת ןסינ ׳ג םוימ ,םילשוריב ד״באו י״אל ישארה ברה קוק ןהכה קחצי םהרבא
 תעכו בוחארמ ברה ןייטשניבור ןהכה ךלמילא ׳ר ;בונשעקמ ןאסלריצ ביל הדוהי ׳ר
 ־קראממ [ר״ומדא] לאיזע עשוהי ׳ר ;אקרוטמ לעשימ ל״גס רזעילא ׳ר ;םילשוריב
 ׳ירמש ׳ר ;אצווארטסאמ [קוטשלאה] יולה לאקזחי ׳ר ;[רבחמה לש ונתוח] בוש

 שריה יבצ ׳ר ;ראמטאסמ ןיילק קחצי ׳ר ;[אקירעמא] ראמיטלבד בר ץיוורוה יולה
 ׳ר ;בושטראק ק״דבא ,ץיזדאממ ׳ידידי לואש ׳ר ;(דנאלגנע) רוטסשגממ ןיוועל
 יקסבודיוד בקעי קחצי ׳ר ;(אקירעמא) יזרושזד־וינ ןאיעבזמ ינראשט ןבואר ןרהא

 .ךיראת ילב םלוכ ,שעווזעינמ

 .דוצת תשרפ ק״שצומב ...יתרמאש הרותל םינב לודיגל שורד" :א׳־ייק—׳צ ׳מעב
 ...לש טייצראיה םוי אוהש רדא שדוחל א״י םויב לח ׳יהש) תאופר תנשב

 "...ץיביקסיב הפב ילש שרדמה תיבב (...יבא

 ;םשב שידויל כ״ג ומגרתינ הרותל םינב לודיגל שורדה םגו רפסה תמדקה

 ."יבצ טקל" :םשב שידייב תוהגה םע ,"יבצ ירמא"

 ,תוטמשה הברהו םילודג םיונישב ל״נה סופדמ הז רפסמ תרחא הרודהמ םג שי

 ...םידימלתה דודיח סרטנוק" תפסוה םע ,ףד 36 קר קיזחמ ׳שידוי םוגרת ילבו
 ...יחאל [ה״ערת תנשב] יתורוחב ימיב זאמ יתחלשש ...הרות ישודיחב ייבתכמ

 דמול 'יהו הנש רסתיש רב ותויהב ...קיוועשקאז ק״דבאה ...לאיחי לארשי ...ברה
 "...רוגב םעונ יכרד ...הבישיב

 ילבב ס״שמ ל״זח ירמאמ ...ףסאנו טקולמ וב ןושאר קלח ...יבצכ ץר רפס 61
 ,א״דרפ ,תופסות יקספ ,םיטוקלי ,םישרדמ ,רהוז ,ירפס ,ארפס ,ימלשוריו
 ירפס הברה דועמו רואמה תרונמ ,ם״במר ,ה״לש ,ז״אדתו ר״אדת ,נ״רדא
 םימכח ידימלת ריקוהלו דבכל בויחה לדוגמ םירבדמה ...הרותה ישרפמו רסומ
 ...ל״נה םינינעב תולהקמב יתשרדש םישורדהמ ופוסב הולנו ...הרות ידמולו

 [השדח ריע ץטשומאזמ] .ונילדירפ ל״ז לירעב בוד ר״רהומב שריח יבצ
 םימעפ ׳ד "ראפה" ינברה ףסאמה ל״ומהו ךרועה ...לילגהו ץיכיקסיכ ק״דבא
 אלסוא ק״דבא ...ןאטיוועל קחצי םולש ...ברה ...תאצוהו תולדתשהבו) .הנשב
 "םולש תכוס" םשב דומע לכב הטמל שידוי תרבודמה הפשב רפסה קתענ

 .ק״פל ח״רפת תנש ,[(דניקסעביל .ב) וואקרטעיפ] .("י״ש תחנמ״ו
 .׳מע [7] א״ק—א״י ,ףד ,[14] .80

 ריאמ ׳ר תמכסה תפסוהב ,"םלועה םוי ק" רפסב ל״נה תומכסה םע
 !בולקאס ק״דבא ,קצאקמ גילעז קחצי ׳ר ;אצווארטסאמ [קוטשלאה] יולה לאיחי

 תנשמ ,ןאדנאל ק״פוח ,רעברעפ שריה יבצ ׳רו ןילבול ק״פוח ,ןיקצאילק והילא ׳ר
 .ב״פרתו א״פרת

 .ןודנול ק״פוחה רעברעפ שריה יבצ ׳ר ,ןילבול ק״פוחה ןיק
 תעב בושטנעלאנ ק״קב יתשרדש ...תונברה לגד שורד" :א״ק—ד״ע ׳מעב
 תביס תמחמש) ...ב״פרת ...ךתולעהב תשרפ שדוק תבשב ד״באו ברל םש יתלבקתנש

 ."(םש יתריד יתעבק אל ...תוחפשמ

 ישרפמו רסומ ירפס ...ל״זח ירמאמ ...ףסאנו טקולמ וב ינש קלח-
 ידימלתל תונחל ךומתל בויחה לדוגמ םירבדמה ...הרותה
 םינינעב ...יתשרדש םישורדהמ ופוסב הולנו ...ה רות ידמולו םימכח
 םולש ...ברה ...תולדתשהבו ...ג נ י ל ד י ר פ ...ש ר י ה יבצ ...ל״נה
 ת כ ו ס" םשב ...שידוי תרבודמה הפשב רפסה קתענ ...ן אטיוועל קחצי
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 ח "ר פ ת תנש ,[(דניקסעביל .ב) בוקרטעיפ] .("י "ש תחנ מ" ו "םולש

 .ק׳פל

 .׳מע [6] ,ב״צ—׳ד ,[3] .8״

 ברהמ "קחצי חישו םולש ירבד" רמאמ א״מ—ו״ל ׳מעב

 תרטע" סרטנוק ופוסב .רבחמהמ תושרד ׳ג ב״צ—ב״מ ׳מעב .ןאטיוועל .י .ש
 .ריגלאמ ילערמ ט״ס קחצי ׳רמ שורד ירבדו רבחמה דובכל ריש ,"י ב צ

 א״חה .שידוי םוגרת ילבו םיבר םיונישב ב״חמו א״חמ תרחא האצוה םג שי

 .ףד 20 ב״חו ףד 32 קר קיזחמ

 םישודיח הברה ...שדח רבד הז האר ...תובושתו תולאש רפס [הירא תגאש] 62
 :ורדה אוה וויז אוה .ורודב דיחי היה אוה :םינפלמ ועדונ אל רשא .םיניינעו
 חונמה םסרופמה ןואגה ברה לודגה רואמה ה״ה ...רביחו ןקיתו ןזיא רשא
 ...אטילד קסירב ק״קדו אקארק ק״ד ד״בא ה״הללז ביל אדוהי ,ירא ר״רוהמ
 ריעה רשא דע :שממ ודי בתכב ןומטו ןופס ל״נה ןואגה ירבד ויה הנה דעו
 ןאכ סיפדהל ...אטילד ץינשיוו ק״קד ד״בא עטנ ןתנ ר״רוהמ ...ברה ודכנ ...׳ה
 אוה אלה .הזמ הלאו הזמ הלא .׳ילידמ ךפונ ףיסוהו ...וניקז ויבא ת״ושמ תצק
 תולאש ראש םופדה תיבל איבהל ׳יוטנ ידי דועו ...לחש לוק תובושתו תולאש
 ...הלא לע ףסונ םיב״ותבב וירחא הינה רישא ל״נה ןואגה ונקז ויבאמ תובושתו
 ק״פל [ו״צת —ן אריי אל ימ גאש הירא תנשב טיוו יאיינ ק״ק הפ ספדנ

 .ל״ז השמ ר״רה ןב לארשי ר״רהכ ףולאה םיפדמה ידי לע
 .ףד ח״ל ,[2] .40

 םוימ ,ע״ג הנידמהו רירט ק״קד ד״בא ו״רנ לישעה עשוי ׳ר ברה תמכסה םע
 .ו״צת טבש ג״כ ,׳א

 ."לחש לוק״ב ת״וש ׳חו "הירא תגאש״ב ת״וש ׳ו ליכמ רפסה

 ר״רהכ תב הקבר ןירצעזה הנומאב שדוקה תכאלמב תלעופה ידי לע :ןופולוקה
 .ל״נה לארשי ר״רה ןב ׳יבוט רמכ רוחבה היחאו סיפדמה לעב לארשי

 ביל אדוהי הירא ר״רהומ ...ברה רביח רשא תובושתו תולאשמ [הירא תגאש] 63
 קסירב ק״קבו אקארק ק״קבו ןיטקיט ק״קבו טשמאז ק״קב ד״בא היהש ההל״ז
 שקריס לאוי ר״רהומ ןואגה לש ונב ץריה יבצ לאומש ר״רהומ ןואגה ברה ןב
 הפי רבחמה לעב הפי לאומש ר״רהומ ןואגה לש דכנ שדח תיב רבחמה לעב
 קהבומה ברה רביח רשא תובושתו תולאשמ לחש לוקו .הארמ הפיו ראות
 ־שיוו ק״קב ד״בא ו״רנ [שלזיימ] השמ ר״רהמ ןב עטנ ןתנ םחרבא ר״רהמכ
 אוהו בובל ק״קב ד״בא היהש דיסח ביל אדוהי הירא ר״רהומ ןואגה דכנ ץינ
 ר״רהומ ןואגה דכנ ומא דצמו הפמה לעב ארקנה ההל״ז אמ״ר ןואגה דכנ היה
 תגאש רביחש ןואגה לש ונב קסירב ק״קב ד״בא היהש ל״ז ץריה יבצ לאומש
 תילכתב ספדנ .ההל״ז ןילבולמ ם״רהמ ןואגה לש דכנ אוה ומא םא דצמו הירא
 םורי דומחמ ןטלוש ךלמה וננודא תלשממ תחת רשא יקינולאש הפ יפויה
 סיפדמהו קקוחמה סופדב ק״פל [ו״קת =] רשב לכל םכל ןתונ תנש ודוה

 .ו״רנ יזנכשא יולה לאלצב ר״הכ
 .ףד אנ ,[1] .20

 :ו״קת תנשמ ,"יקינולאש ימכח םיקהבומה םינברה םילודגה תורואמה תמכסה".
 .טודרא ׳ן ףסוי ׳רו ויליראמא השמ םייח ׳ר ,יולה קחצי ׳ר

 ."לחש לוק״ב ה״כו "הירא תגאש״ב ת״וש ח״כ וז האצוהב

 ןב םהרבא רדסמה שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :ןופולוקה
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 ...לעופה ידי לעו .ו״צי םינאזור השמ ר״הכ [לארשי רזנ =] י״זנ םמורמה םכחה
 ידי לעו .יזנכשא ץ״כ בקעי ר״הכ ןב לכימ הנוכמה לאיחי ר״ה םיפדמ

 .ל״ז יזנכשא יולה לאירבג ר״רהכ א״אל ןב חספ םיפדמ ...לעופה

 קלחה אוהו [תוכאלמ תובא ט״לו ט״החו ט״ויו תבש תוכלה לע] םיטש יצי ןחלש 64
 [שטשומאזמ] המלש ר״רהמ ןואגה ברה ךרע רשא תונחלש הרשע ןמ ינשה
 תנש ןילרב ק״ק הפ ספדנ .הנשמה תבכרמ רבחמ לעב אמלעח ק״קד ד״באה
 ר״רהמ םמורמה ינרותה סופדבו תיבב ...ק״פל [ב״כקת =.] חוקתהו העושיה

 .ןילרבב םיפדמה ןרהא
 £611111, 1>€)ז 0111181:1311 ?110111:2 ¥0£61• 10)11121. ?111)31. £ו1611(11ך161ן61.

 .ךד [222] .40

 ח״רע םוימ ןילרב ק״דבא ץריה ילתפנ ׳רב דוד ׳ר :(6 ףדב) םינברה תומכסה
 תעב ןושחרמ ב״כ םוימ רדאד טרופקנרפ ק״דבאר ןושרג ׳ר ;א״כקת בא
 ק״קב מ״רו ד״בא ע״על ל״צז עשוי בקעי ׳רב ביל ׳ירא ׳ר !ק״פל ה ל ו א ג הי

 .(הנשה ךיראת ילב) ךל ךל ׳פ ׳ג םוימ רבונה

 ר״הכ ינרותה םמורמה ריצעזה שדקה תדובע תכאלמב קסועה ידי לע :ןופולוקה
 לעופה ידי לעו יתבר אנבוד ק״קמ יולה םינמ םחנמ ר״רהומ גלפומה ינרותהב לאומש
 ההא ר״רהומ ...דכנ גרובשדנלמ יכדרמ ר״רהב השמ רמכ ׳חבה רקורדהו ריצעזה

 .ל״נה ןרהא ר״רהומ ונקז ויבא ...לש סופדבו ןילרבמ םיפדמה

 הרוב יניד דע קר ספדנו תוכאלמ תובא ט״לה לע ריש :(6—2 ףד) ושארב
 םלואו תוכאלמ ט״ל לכ םות דע תאזה הרישה ירבד לכ יתחתמאב הנהו" :עידומו

 ."הפ דע קר יתספדהו דזעשה הפרטנ

 הרשע רומגלו ליחתהל ׳ה ינגח יכ" :ראשה ןיב בתוכ (9—7 ףד) ותמדקהב
 ןמ ינש קלח ...רבחל יתפסוהו ...םיריבכ אל טימי הז ...יתוניכה רשא .תונחלש
 תויארה סרטנוק ופוסבו .תובושתו תולאש ׳ס יתרבחו ...ה נ ש מ ה תבכרמ
 רפסה ללכ יתארקו ...תונחלש הרשע ׳סב יתערכה רשא תוערכה המכו המכ לע
 ישודיח בשוחו שרח השעמ ...ןילימב הריבחא דוע .ןונבלה ועי תיב
 ...םידמחנ םישורד ...ופוסבו ...ם״שה רדס לע ...םיקוליח ...וכותבו ...תפסותו הכלה
 ¬ותמו םיכורא םייחב ׳ד ינכזי םאו .המלש תלהק ...תרבחמה םש יתארקו

 אלמ ןחלש ךורע המחלמ שיאכ ...שדקה תדובע דובעל ידי לאל דוע .םיק
 תא שקבמ ופוסבו ."...לכואו לא יתא לכ יל שי יכ ׳ה יננח םירפס אלמ תיבו ןשד
 בותכי :קדה בטיה ןויעה ירחא :קדב ירבד ךותב אצמי" םאש "קדצב ןייעמה ינפ"
 אלו :ויתואצוה ןח תואושתב ול םלשא יכנאו :ויתובושתו ויתונעט ראוד יב י״ע יל
 ישפנ אניושו ...הרמאש יממ ולבקלו תמאה לע תודוהל ןפוא םושב הזמ לעפתא
 רוזגי םא :םייתנש וא הנש ךשמ רחא סיפדהל יתעדב רשא :ארתב ארודהמב אכרדה
 ?ינולפו ינולפ בותכאו ...יתפש לע הכלהכ בישמה םש תא אשא םשו :םייחב םשה

 ."...ינולאש ךכו ךכ

 הזמ עסנ סופדה ךשמ ךותב יכ תויהל תויעטה חול" :א 10—ב9 ףד
 ...כ״ע ...קדצב הגוה אלו ח״נ ףד דע א״נ ףד ודעלב ספדנו א״דפפל רבחמה ברה

 ."...תוריינ ׳ז והנה תהגה ונייהד תויעטה חול גיצנ

 יונישב" םלוא .הינש האצוהל ןכ םג הכז "םיטש יצע ןחל ש" רפסה
 טאיגאלפ) תיתורפס־הבנג השענ טושפ .רבחמה םשו רפסה םש הנתשנ — ״תצק
 םשב רפס ,ז״צקת בובלב ׳ומש לע םיפדה ,ןמניילק רשא םשב דחא שיא ...(ז״עלב
 ,גרבדירפ האר) .ל״ז המלש ׳ר לש "םיטש יצע ןחלש" רפסה אוה אוהו ,"רשא ינדעמ"

 .(2723 ׳סמ ,640 ׳מע ,הינש האצוה ,םירפס דקע תיב
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 .,םלוא .המלש 'ר לש ורפס םע והזל ידכ ,יתיאר אל "רשא ינדעמ" רפסה תא

 יצע ןחלש" רפסה יכ .ונממ קלח קר סיפדה ילוא וא ,ורצק ןנד "רבחמה" ,הארנכ
 .גרבדירפ תמישר יפל ,קיזחמ "רשא ינדעמ" רפסהו ףד 222 קיזחמ ורוקמב ״םיטש

 .רוריב דוע ךירצ רבדהו .ףד 62 קר ,ל״נה

 דלוכ [ה״ב—ו״כ ׳יס] רזעה ןבא ךורע ןהלש לע בל םכח רפס [ךורע ןחלש] 65
 המלש ועבר ...ןואגהל תוכלה יקספ רוצק אוה רפסה שינפ .םירפס ינש
 ׳יהו ,םלועב ידיחי אוהש הז ק״יכ םצע .הנשמה תבכרמ ם״חמהעב ...אמלעה
 ובו "בל םכה" רפס וילע ביבסו .הנושארה םעפב ל״וי ,םויה דע רימטו זונג
 בשיל ,ל״ז ם״במרה ירבדב דוהיבו ...םיקסופו ם״שב ...םירואיבו םישודיח
 ירפסמ תובושת יתמ• ...ופוסב וילא הולנו ...ל״ז ד״בארה ...תוגשהמ ...׳ירבד
 ר״רהומב ...ןב ךאברעיוא ביל אדוהי םייה ...יתאמ ...רבוה ...ח״בליר ת״וש
 סופד .ק״פל [ז״פרת : ! ךיביוא ת״רזפ תנמ• [םילשורי] ...רעבוד םהרבא

 .ןומולס
 .׳מע ה״פש ,[2] ׳ו ,!ןד [2] .4״

 ינבר שאר קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר :"לארשיד אעראד ...םינברה תמכסה"
 בר דלעפנענאז םייח ףסוי ׳ר ;ה״פרת תבט י״ח םוימ ,םלשוריד ד״באו לארשי ץרא
 תסנכ הבישיהד מ״רו ד״בא ןייטשפע יכדרמ השמ ׳ר ;ךיראת ילב ,םלשוריד ד״באו
 ןייטשרוב ןרהא םהרבא ׳ר ;ה״פרת ןויס ׳ג םוימ ,ןורבח ק״היעב (אקדובולס) לארשי
 ;ק״דבא םינפל בוכורוב בקעי אבא ׳ר ;ה״פרת י״במל א״מ ,קירווטב ד״בא םינפלמ

 והילא ׳ר ;ו״פרת ןויס ה״כ /ב םוימ ,םילשוריב תעכו אנדארג ךלפ קסיוואקלאוו
 םוחנ םחנמ ׳ר ;ו״פרת ןויס ז״כ /ד םוימ ,םלשוריב תעכו ןילבול ק״דבא ןיקצאלק

 .ז״פרת ינש רדא שדח /ג םוי םלשורי ,הקבירטסימחרמ ר״ומדא יקסרעווט ןנחוי 'רב
 שאר דיאמ בקעי ׳ר תמכסה וילעו ושארב דחא ףד דוע קיזחמה רחא ספוט יתיאר

 .ז״פרת ויז ׳וחל ב״כ םוימ ,ןויצל ןושאר לארשי ץראב םינברה

 תככרמ" 'חמה לעב ...ונברל סחוימה םלועב ידיחיה הזה קיתעה י״כה..."
 טסוח ק״קמ י״נ ץיוואקציא לעשיפ םירפא ׳ר ...ינברה תאמ ...יל רסמנ ..."הנשמה
 לע ...ידהסלנד ...םינברה תאמ םיבתכה לכ תא םג יל רסמו ,ו״ת ק״היעפב תעכו
 רשא ינדעמ לעי ...חונמה ברה דיב הז י״כ תא דוע ואר ויניעש י״כה םצע תתימא
 רשאלו ...ל״נה ל״ז הוימה דכנ תאמ והנק ...ץיוואקציא פ״אהש לימארבאד ק״קב ל״ז
 לע ׳א קלח קר התע יתספדה ,םיעצמאה רסוחמ לולכ וסיפדהל יליח תורשפאב ןיא
 םינברה תומש ז״אל דימו .(ותמדקהב ל״ומה ירבדמ) "...ןישודק ׳להב םינמיס ׳ג
 יחיו ׳ד םויל רוא ,בובאבמ ,םאטשרעבלאה המלש ׳ר :י״כה תתימא לע םידיעמש
 יכדרמ םהרבא ׳ר ;ה״נרת רדא ו״כ ,לימארבאד ק״דבא ,אריפש לאומש ׳ר ;ו״נרת

 .ד״נרת ןסינ ׳ג ,לימארבאד ק״דבא ,דלאמור

 םהרבא ׳ר :"רודה ...ינואג לש ׳י ת ו ד ה ם רקי" דוע ספדנ [1] ׳מע
 ;ידארבמ רעגולק ןימינב םהרבא ׳ר ;ןיטונס ק״דבא ,גרעבנייטש לידנעמ םחנמ

 אגרש לאקזחי ׳ר ;בובל ק״דבא ,שיקלעמש קחצי ׳ר ;ןאיאבמ [קחצי ׳ר] ר״ומדא
 •אדנאל שביל אדוי ׳ר ;ידארב ק״דבא ,תויח קחצי ׳ר ;אוואנישמ םאטשרעבלאה

 ,יולה לבייפ ׳ר ;באלסינאטס ק״דבא ,ץיוורוה שיא יולה קחצי ׳ר ;ארוגאדאס ק״דבא
 *זאלג לאומש השמ ׳ר ;ןיידראוו ׳רג ק״דבא ,סקופ שרה השמ ׳ר ;ןישדארב ק״דבא

 ק״דבא ,אדוהי יכדרמ ׳ר ;ששעד ק״דבא ,טענאפ השמ ׳ר ;גרעבנעזיולק ק״דבא ,רענ
 ק״דבא ,דאבאב ןועמש ׳ר ;ץירטסיב ק״דבא ,ןנאמלוא ןמלז המלש ׳ר ;םאדארטנע
 ןג״דבא ,רפוס םנוב החמש ׳ר ;ןאזערב ק״דבא ,ןהכה יכדרמ םולש ׳ר ;לאפאנראט

 .גרובסערפ
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 יכ" :"םיטש יצע ןחלש" ורפסל ותמדקהב המלש ׳ר רבחמה ריכזמ הז ורפס תא
 ןחלש ויתארקו .ךורב ךרוקמ יהי ה ןחלשה ...תונחלש הרשע רומגלו ליחתהל ׳ה יננה

 ."...ויאנתו תובותכ ׳הו .הנטקה ןואימו ןיטיגו ןישודק ׳ה יתללכ וב .ךורע

 םלשה םכחה ללכו רגאו שרדו רקיהו ןזיא רשא ןושאר קלח ןימינב ירעש רפס
 ...תונושלה לכ [שטשמאזמ] דוד ר״רוהמ םלשה םכחה ןב באז ןימינב
 הרותמו ם״ש לכמ ב״א ךרד לע םינפואו םירעש המכב שדוקה ןושל ...ירמאב
 ירמאד ונייהו םילשמ לכ ףסא ינש קלחבו הלבקה ירפסמו םיבותכו םיאיבנ
 לכ יפב ליגר אהיש ב״א ךרד לע תורמגה לכמו ך״נת לכמ חצ ירבדו ישניא
 רקש ןושל אלו תמא ימכחמו תמא תרותמ תמא ירבדו ןושל-תמא ישנא
 הרותו בתכב הרות לכמ תוריקחו תואיקב רפסה הזב אצמנו רקש ימכחמ
 וניחא לע ריהזהל יתאב ןכב ...תורוד המכמ והומכ היה אל רשא הפ לעב
 שניאו שניא לכ דיב אצמיש רפסה הז לע וניע םושל דחא לכ ץר אהיש הלוגב
 סכודה ...תלשממ תחת [אווקלאז ק״ק הפ ספדנ] ...וניתובא ןושל ...ונושל
 םיקקוחמה סופדב :ה״רי ליווזדאר רימזאק לכימ אטיל תנידמב לודג אבצ רשו
 ר״רוהמב דוד ר״רוהמ ויחא ןתחו ל״צז ל״גם דוד םייח ר״רהב ןושרג ר״רוהמ
 ר״רה לש ידכנ ל״ז ל״גס ןרהא ר״רוהמב דוד םייח ר״רה וסיגו ו״רנ ןמ םחנמ
 ינב תא ,דוצת התאו טרפל םדרטשמאב םיפדמ לעב היהש שבייפ ירוא

 .ק״פל [ב״יקת =] לארשי

 .ךד 62 .40

 רעש ינשה קלחל .׳צ תוא דע םיפדרנה תומשו םילעפה ליכמ ןושארה קלחה
 ."אווקלאז ק״ק ,דפ ספדנ" :שוריפב בותכ םשו ,דחוימ

 ׳רו לילגהו בובל ק״דבא טרופאפר ןהכ םייח ׳ר תמכסה ןושארה רעשל רבעמ
 ,"הנידמ גיהנמ" ןילבולמ [סמייח ׳ר םהרבא ׳ר ןב =] ח״ר א״רב סחנפ השמ

 ־לאז ק״דבא יול,ד ץרעה ילתפנ ׳ר תמכסה .ב״יקת רדא ׳ט ,׳ה םוימ ,זריווס ק״דבא
 .ב״יקת ןסינ ׳ד /א םוימ /יפגאו אווק

 (14 רפסמ האר) ״ינוא ןב״ ורפסל ותמדקהבש ,יזנכשא באז ןימינב ׳ר ,רבחמה

 וירבד הכו .הז ורפס רביח םשו וצפח זוחמל אב ,לארשי ץראל תולעל ותקושת עיבה
 ...תוברוחב יתסנכנו ןימינב ירעשל ינעיגהו ינמיקו ינייחהש ׳ה ךורב" :ותמדקהב
 ןכו ...יב ,דתיה הריתי המשנ טעמכ םש יתויהבו ...י״א תולעמ יתיאר ...םילשורי
 םימיה םתואב ךא ...הילע ינבמו דסח ישנא תמא ישנא םה לארשי ץרא ישנא יתיאר
 ןושל וננושל חכשנש טעמכ אגאו אגע ןושל םנושלש יל היה לודג ךא םש יתייהש
 תירורעש יתיאר ןכו ש״כ אל ל״ח ישנאב ךכ לארשי ץרא הילע ישנאב םא שדוקה
 תומואה ילשוממ םילשמ םילשומש לארשי תוצופת לכב הטשפש עגנה תירורעש
 זנכשא ץראב םירזופמה ןכו ךכו ךכ ילאעמשיה רמא םנחל אל אלמ הפב םירמואו
 ךא הז לכ ברעמ יצראב ןכו ךכו ךכ ןויו יזנכשאה לרעה רמא םנחל אל םירמוא ןויו
 םישדק שדוק אוהש לארשי ךלמ המלש ילשמ ןיחונמ ךיא הלודג ׳ימתו יל איה לודג
 הפרח הזו תומואה ימכח ילשומ םילשומו תמאה ימכח ראשמו תורמגה ילשמ ןכו
 ...השעי אל ןכו בקעי תב ןושל חכשל לארשיב ושע הלבנ יכ יבל בצעתיו ...בקעי תיבל

 םיטועימ םירבד בותכלו ץבקלמ יתיבשנ אל הלילו םוי ...רבדה תושעל רענה רחא אלו
 םיבותכו םיאיבנו הרותמ םירפס המכמ שדוקה ןושלמ ...תומכה טעמו תוכיאה ברב
 [ח״ש ,האיציניו ,וגיברואמ םהרבא ׳רב המלש ׳רמ] דעומ להא רפסמו ס״שה לכמו

 ארמגה ימכחמ םילשמ המכו לארשי ךלמ המלש ילשממ םילשמ המכ יתצבק ןכו
 ...ןטקה ד״כ ...ן ימינב ירעש לארשיב ומש ארקלו ...תמא ימכח ראשמו
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 דוד ר״רוהמב ןימינב :ןימינב ירעשו [ספדנ אל] ןימינב טבשו ינוא ןב רבחמה לעב

 ."שטשמאזמ ל״צז

 םירע בביס ב״יקת תנשבו ,םשמ רזחו ׳ץראב באז ןימינב 'ר עקתשה אל הארנכ
 סורהה תסנכה תיב תא ןקתל תובדנ ץבקל (אינבלא) לופוקינ תלהק תוחילשב תוצראו
 םינברה לש הצלמה־יבתכמ תא םיפדה רפסה שארב .םריעב ל״ז וראק ףסוי ׳ר לש
 ברה אנמחרד אחולש ;הנירדיא הפ ןורינ םהרבא בקעי לאפר ׳ר :ותוחילש תבוטל
 ץינאווז ק״ק הפ הנוח לכימ לאיחי ,רב ביל הירא ׳ר :תפצמ יכלמ ארזע ר״רוהמ
 לאקזחי ׳ר ;ילאדפ לילגו לאפנרט הפ הנוח אדנל קחצי ׳רב בקעי ׳ר :יילאדפ לילגו
 יגיהנמ ׳יניצק םידיגנ םינזורה ...בובל לילגמ שדוק דעוו" — .אלפמאי הפ הנוח הדנל
 לילגד ...םינברה ...םשארבו ...לילגה יסנרפ ...םינברה ,ףוריצב בובל לילגדו הנידמ
 יולה עטנ ׳רב קחצי :דארבמ רעב רכשי קחצי ןטקה :דארבמ םיקצאש ףסוי :בובל
 ךורב :ילוואקמ רעב בוד ןטקה :דארבמ ד״באב יכדרמ ׳רב לידנעמ םחנמ :בובלמ
 קחצי ק״ה :בובלמ ביל ׳ירא ק״ה :ץינמסיטמ ףלאוו ןימינב ק״ה :בובלמ לידנעמ ׳רב
 ק״קב הנוח עטנ ןתנ ררוהמ ןיידה ברה — .״ץינמסיטמ ףסוי ק״ה :ל״ז ד״באב י״רב
 תנידמ םיניצק םידיגנ םינזורה" — .אשיר הפ הנוח השמ רדוהמ ןיידה ברה ;דארב
 םואנו :קסניפ ק״ק הנוח לרסיא לארשי םואנ :אטיל תנידמד ...םינברה ףוריצב אטיל
 ק״קד אתמד אגידו ארפס אדוהי םואנו :קצולס ק״קב הנוח ןיגופ ןילענ ןיצאק םהרבא
 רואמה ברהב םולש ק״ה םואנו :ל״נה אנליוו ק״קב בר םוקמב םויהכ רחבנה אנליוו
 הנוי ׳רב לארשי םואנו :ןיטקיט ק״קב הנוחה ...תפצב דובכ ותחונמ רזעלא לודגה
 ל״צז קחצי ׳רב ׳יעשי םואנו :קסירבמ ה״הלז קחצי השמ ׳רב דוד םואנו :קסירבמ
 ׳רב םהרבא םואנו :אנדארוהמ ל״ז ןואגהב םייח ׳מ ברהב המלש םואנו :אנדארוהמ
 םואנו :קסניפמ אדיינ קחצי 'רב ׳ירא ארקנה אדוהי םואנו :קסניפמ ה״הלז קזייא
 םואנו :אנליוומ שלנימ השמ 'רב ׳ילא םואנ :אנליוומ ל״צז יולה ךורב ׳רב דוד
 ברהב גילעז רשא םואנ :קצולסמ ל״ז ץיוורוה יולה םהרבא ׳מ ןואגהב ביל הדוהי
 םאו ריעמ םיקהבומ ינבר" — ״:קצולסמ ד״נמ ףורפ ל״ז ףסוי ר״רוהמ לודגה
 ."דוד ר״כב קחצי :סחוימ הדואי ר״כב םהרבא :יקחצי ריאמ :הניטנאטשוק לארשיב

 :םוקמב :הלא סופד תויועט ןקתל שי אטיל תנידמד םינברהו םיניצקה תומיתחב

 = ] ד״וס ליקנערפ :ל״צ ,ד״נמ ףורפ ףסוי :םוקמבו ;שידיינ :ל״צ ,אדיינ קחצי

 הז לע ינריעה) 259—258 ׳מע ,אטיל תנידמ סקנפ ,בונבוד האר .[אנידו ארפס
 .(ןמרביל םייח ׳ר ףרגוילביבהו רקוחה

 הז איבהל ותעיסב שיאה שמישש שומשה הלודג..." :׳א קלח ףוסב ןופולוקה
 םייחה רורצב הרורצ ושפנו ךישלא ןתנוי ׳ר שישיה ןב ןושרג דבכנה ...סופדל רפסה
 תנש רייא ח״ר ברע ,ה םויב לארשיב םאו ריע ןילבול ק״קב רודה ילודג ןיב רבקנו
 ד״כ ק״ידצ תואב רפסה םייסל יתחרכה ישפנ תרצב ידגנל ךרדה טריו ק״פל ב״יקת

 ."ב א ז ןימינב

 המלש ר״רהומ ...ןואגה ה״הל שילה׳ת ילש׳מ בוי׳א ימעט לע המיענ ירעש רפס 67
 לכ יניעמ המלענ תאזה המכחה רשאו .הנשמה תבכרמ רפס רבחמה לעב
 ןואגהו ...הדוס לע ודמע אל וינפלש םיקדקדמהו .הנש תואמ המכ וז ...יח
 לדוגל .הנמ ימ תדעל ת״מא ירמא טשוק עידוהו ותמאל ת״מא איצוה ל״נה
 לאוי ׳ומב המלש ׳ומ ׳דקדמה גלפומה ינרותה בלב ׳תבהא םנכנ היפי
 ת״מא ישנא קדצ יפדור ןכלו ...ולשמ ךפונ ףיסוהל םגו ...הסיפדהל ...אנבודמ
 ק״ק הפ ספדנ .הננרב ןויצל תולעל וכזת הז תוכזבו הזה רפסה תא ונק
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 ,אלירג רסעפארפו רטק.אד ה״א דיסחה ןודאה לש סופדב ...רדאד טרופקנרפ
 .ק״פל [ו״כקת =] חצנ ךנימיב תזמיענ תנשב

 .ךד [16] .80

 •י״כקת ,ולסכ ד״י /ד םוימ ,רדאד פ״פ ק״קד מ״רו ד״בא ןושרג ׳ר ברה תמכסה

 םהילקשמ תנומתמ וילע ראבל יוארש המ םע ...םילעפה סרטנוק [םינמאנל הפש] 68
 הנומשל םג .םינינבה העבשל קלח ןתי םינמאנל הפש ...ארקנה םהייונשו
 [לידע] יולה ביל אדוהי ינא יתרדס ...ץרמנ רוציקב ...םהמ בכרומהו תוריזגה
 ¬תמה ׳יש ינב תלעותל) יתמוחבו יתיבב יתמדא לע יתויה דע שטשומאזמ
 רובשל ןמזה ינחלש רשאכ יהיו (...ירבע ןושל טפשמ תוביתנב ךורדל םידמל
 ק״הל תברק רשא ...םיבר זלה סרטנוקה תא ואריו ...בובל ק״קפ םיאבה ךותב
 הפ ספדנ ...םופדה חבזמ לע זלה סרטנוקה תולעהל ...תפאו ינותפ .ןוצפחי
 ינברחב ןושרג ר״רוהמ ךרבאה גלפומה ינברה סופדב ...הריבה םובל ק״ק
 ןושלב םדא רפסי םלועל טרפל םירעטיל :ל״ז ל״גס ךלאוו באז ר״רוהמ חונמה

 .ק״פל [ג״נקת =] היקנ
 .ךד [32] .80

 .םירדעהה ילבח ילבהב וזחאי לבל .םירענו םימלועל רסומ ...תיבה תינבת רפס 69
 תרדהל םינובנה והמתיו םינובה וארי .םירדח אלמי תעדבו תיב הנבי המכחב
 יכדרמ ר״רהומכ ליכשמה ינרותה ...הנב רשא ...ןינבה תינבת ןינעה יפוי
 דכנ ו״צי ריאמ ר״רהומכ םמורמה ךולאה שישיהב [שטשמאז ק״קמ]
 תיכה תינבת רוביחה םש ארקו ...ןילבולמ שנמלק קחצי ר״רהומ םסרופמה
 הזה תיבה לא ויפכ שורפי רשאו ...ןמזה םער םרז ךטשמ תוסחל לכונ רשא
 םקו תנשב (םופדמה םש ילב) הרדאד פ״פ ק״ק הפ ספדנ .הזחי ׳דש הזחמ

 .ק״פל [ז״קת =] ויתורודל ותוא הנוקל תותימצל תיבה
 .ךד ו״נ ,[4] .40

 ק״דבא שריה ילתפנ ׳רב דוד ׳ר :"זנכשא תונידמ ימכח ץרא ינואג תמכסה"
 הרדאד טרופקנרפ הפ" ,(הגשה ךיראת ילב) ולסכ ב״י ,הרדאד טרופקנרפו ןילרב
 ח״ר ,דארב ק״קב םינפלו אגולג ק״דבא ץיוורוה שיא יולה בקעי ׳ר ;"אקושד אמויב
 שריה יבצ ׳ר :ז״קת םחנמ ק״שע ,א״דפפ ק״קד ד״בארו צ״מ ןושרג ׳ר ;ז״קת ןסיג
 ףסוי ׳ר ?ז״קת םחנמ ג״י ,שילאק ק״קב םינפלו ןוגאה ןופאק ק״דבא יולה לואש ׳רב
 ןויס ה״כ ,["יזאמ לילגו קצאלפ ק״ק הנוח" :םותחו] אסעד ק״דבא ןזופמ ש״א

 .["הרדאד טרופקנרפ הפ"] ו״קת

 ק״דבא שריה יבצ ׳רב יכדרמ ׳ר :"ןטק ןילופו לודג ןילופ ימכח ינואג תמכסה"
 ?ה״קת ןסינ ׳ז ,שטשומאז ק״דבא קחצי [בקעי] ׳ר ;ה״קת ןוימ ׳ט ,אסיל

 לאוי ׳ר ;ה״קת טבש ׳ט ,ילראט ק״דבא [שטשומאזמ קחצי ׳רב] אנהכ םהרבא ׳ר
 ׳רב ףסוי ׳ר ;ה״קת ינש רדא ׳ג ,[שטשומאזמ ןירפלייה ירוא ׳רב] בוט םש לעב

 ק״דבא שריה יבצ ׳ר ויחאו ה״קת ןושאר רדא ׳ט ,דארגינראט ק״דבא רודגיבא
 ,ץישטנול ק״דבא ארק ו״רנ גילעז קחצי ׳רב םייח ׳ר ;ה״קת ןויס ח״רע ,ינשטאפא

 לילגב ץינזאק ק״דבא רעבוד ׳ר ;["הרדאד פ״פ ק״ק הפ םתוחה"] ז״קת טבש י״ח
 י״במל ו״ל ,[רבחמה לש ורשב ראש ,שטשומאז ק״דבא ביל הירא ׳ר ןואגהב] ןילבול

 .ה״קת

 ק״קו קצעלק ק״דבא קחצי ׳רב לאוי ׳ר וסיג ןתח תמכסה" :׳ב ׳מע ׳ב ףדב
 אלפומ ...רקוחה םלשה םכחה תמכסה" :א״ע ו״נ ףדב ".אטיל תנידמב ץיוואקמיט
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 ה״קת טבש ט״י םוימ "...לארשי חצנ מ״עב לארשי ררהומכ ה״ה תומכח עבשב
 תוכלמב בשוי ...םילשורי שיא ינאנזוליד םהרבא ׳ר תמכסה" :ןורחאה ׳מעבו
 ׳יפגאו ןופירגא ה א י נ ו ד ק ו ה תנידמו ה א י ר ו מ האידנק
 ."ותוכלמו תנש ירשת שדוחל יעיבר יששח םוי הרדאד פ״פ הפ ןולל הטג חרוא

 הטמשנ שטשומאזמ קחצי ׳ר תמכסה :ןיינעמ יוניש וב שיש ספוט יתיאר
 ,י״במל ט״כ םוימ ,"הנשמה תבכרמ" לעב אמלעחמ המלש ׳ר תמכסה שי המוקמבו

 .הנשה ךיראת ילב

 ןב שבייפ םלושמ ריצעזה שדוקה תכאלמב קסועה לעופה ידי לע :ןופולוקה
 ר״הכ ןב שריה יבצ ריצעזה ...לעופה ידי לעו .הרדאד טרופקנרפמ ל״ז ןרהא ר״הכ

 .הרדאד טרופקנרפמ ל״ז םייח

 דרבה .םלועה תניהב ד״ע ם־א ןבל רסומ דמלי תיזורה הצילמ תיבה תינבת רפס 70
 ןושאר םעפ ספדנ ...ס׳נמלק ריאמ ה״ומ ןב יכדרמ ה״ומ גלפומה ינרותה
 תיזנבשא הקתעה םע תינש םעפ רואל אצי התע .ל״זקת תנשב א״דפפב
 ןודאה סופדב ןעיוו .רגה תנידמב ץירטסיבמ ןהכה ריאמ תאמ תיזורח

 .ק״פל ח״ירת ...טרעבלאדא
 .'טע [2] ,92 ^ו1.80

 .תינמרגב ףסונ רעש

 ילב םירישה תא קר םגרית) .תינמרגבו תירבעב קיתעמה תמדקה אאוו ׳מעב
 .(שוריפה

 ריאי ןב סחנפ ׳ר ...לש תולעמה לע םידמחנ םירואיב וכו םיקידצ תלחות רפס .א70
 י״הזעב רשא .רשיה ךרדב הדגאבו ת״פגב לולב םישודיח ראש םגו םידסוימ
 תא רוסל ...ונירוד ינבל רסומ תחכות וב וראובי םגו .רשכוי םישנאה יניעב

 לאירזע לארשיב ריעצה ינא יתרביח הלא לכ ןה .וניברקמ וניבבל תלרע
 .[שטשומאז ק״קמ] ...אתילגרמ ןהכה יכצ ר״רומה ינברחב

 .ק״פל [ד״נקת =] םלוע תכהא תנשב גרובמעלב ספדנ
 1ת1קח1בו;1[1גמ 71101'6ת. 1310801: 1311011 10116101 2311111111, 1011־1 0011 1161' 1(. 10. 811-

111600101 .05[ .1794 1111115[ 14 11011 861111161:0 .]01131111 311101011[ 211 :011012002111 

 עסת 171101611 8. 1(. 01111. 83111.

 ,גרבדירפל "םירפס דקע תיב" יפ־לע יתמשר םיפדה רפסמ תא) .ךד 21.40
 .(ופוסב רסה ינפלש ספוטב .89 ׳םמ ,640 ׳טע ,ב״צ—ח״פרת ,ןפרווטנא

 ,טשאמאז ק״קד ד״בא ,קחצי בקעי ׳רב [רטנרלגכיוה] ףסוי ׳ר תמכסה םע

 ,בושטראי ק״קד ד״בא ,רעארג לדנעמ םחנמ ׳ר תמכסה ;ד״נקת ,תבט ׳ז /ג םוימ

 .ד״נקת ,ןמס א״כ םוימ

 זוחמ ,לאפמארפן "לאפיטנארפ ק״קד ד״בא לארשיב הארוה הרומ ׳יה" רבחמה
 ר״רוהמ" תב התיה רבחמה לש ומא .(ותמכסהב רטנרלגכיוה ףסוי ׳ר) (? שטשומאז
 ק״קד ד״בא ...השמ ר״רוהמ ...ברה ןב אקארק לילגד הנידמ שאר אטפאמ ...םהרבא
 לבוקמה דיסחה ןב אריפש ...עטנ ןתנ ר״רהומ ...לבוקמה דיסחה ןתחו שטאשטוב
 ¬ומע הלגמ רפס מ״העב אריפש ...עטנ ןתנ ר״רהומ ...ברהב ןשרד המלש ר״רהומ

 .(המדקהה ךותמ) "...תוק

 .תורקע םישנל .תורקיו תולועמ תולוגסו תולועפ אצמת וב םדא תודלות רפס הז 71
 תורצק םינשב מ״ב םיתמש וא .תורורא תופשכמ ידיב םיקושעה ערז ׳ויחהלו
 השקמל םגו .תורבוע םהילע רשא תוביס ראשו אשיב אניעו היפכ ילוח תביסמ
 ינמיסב הנזחת םכיניע רשאכ .תואופר ראש דועו .תורימש הברה תדלוילו דליל
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 בל חול לע הרות ירבד תויהל ןורכזל תולועפ םגו .תורודס םלגד לע םלוכ רפסה
 ה״ה םלועה לכב םימסרופמה םילודגה םילבוקמה לש שדוק יבתכמ וטקלנ.תורח
 [שטשומאזמ ןקזה] םש לעב לאוי ר״רהומ ה״הו [םלעהמ]ש״ב ׳ילא ר״רהומ
 םילודג םישעמ ונספדה םגו /ורוד ירודל בוט םש םהירחא וחיגה םהינש רשא
 תצק םגו .תרוסמ יפ לע ודיגי םימכח רשא .תורופסו תועומש ראשו ושעש
 ררהומ חונמה לארשיב דיגנו רשה ה״ה םיחמומ םיאפורמ תויעבט תואופר
 ךיראי םשה ו״רנ קזח קחצי ררהומ לארשיב דיגנהו רשה ה״הו ל״ז החמש
 םכמע וחק ןכב .תוריעו תומוקמ לכב םיסרופמו םיחמומ םיאפור ראשמו וימי
 ןעמל .םכיתושפנל ושרדת םכמד תא ךא .םכי״תועמ לע וסוחת אלו הזה רפס
 ליבשב ונוממ שירפמו רזפמ םדא המכ ואר םתא רודה .םכינב ימיו םכימי וברי
 לשומ ןמאנ אפור רזעב .תחכונו לכ תא אצמי רפסה הזב ש״כמו .תתא האופר
 תנשב יווקלאז ק״ק הפ ספדנ .תחש תדרמ וניתושפנ ליצי אוה .תחתו םורמ

 .ק״פל [פ״ת =] םתובא םינב תראפת

 .ףד ה״מ .120

 יתרבע" :רמאנ הבו ,ןורפלייה ירוא 'רב םש לעב לאוי ׳ר תמכסה רעשל רבעמ
 תנומא היהו ...םדא תודלות רפס ...תוכיאה ברו תומכה טעמ ןטקה רפסה ינפ לע
 לש ןשי ץבוקמ וצבקנו וטקלנ תולוגסו תולועפה ולאש הנמאנ תודעל ידי ם״תוח יטע
 ר״רהומ לודגה לבוקמה ה״ה אבא יבא יבתכמו ל״ז ש״ב ׳ילא ר״רהומ לודגה לבוקמה
 ימד ידיב םירו״סמו םי״בותככ רפסה הז ןונגס לכ יכ ...דיעהל יתאבו ...ש״ב לאוי
 יוניש םהב ןיאו ל״נה לבוקמה ינקז א״אמ ידיבש םיבתכה ׳ואחסונה לא שממ ןווכמו
 םשה תרזעב םהילע ןעשהל םדא לכל יואר ןכב .אחסונה ךשמהב וליפא םירבד ףוליחו
 ןורפלייה ו״רנ ירוא ר״רוהמ ...א״אב לאוי ןטקה ימש יתמתח אנמיהמ ׳יארלו .דוי

 .":ל״צז םש לעב לאוי ר״רהומ ...םסרופמה לבוקמה ...דכנ טשמאזמ

 ...ברה לש שדוק יבתכ ידיל יתאב" רפסמ הב ,"ףסאמה תמדקה" ןכ ירחא
 אק .דוצמ יתרמאו ...םיקודב תואופרו ...תולוגס יתאצמ םשו ...םש לעב לאוי ר״רהומ
 רמאי ןפ םנמא ...תופי וידו ריינ לע םופדה חבזמ לע ...תולועפה תולעהל אנידבע
 יתחיש יתשרפו .ףיסוה וא תחיפ ל״גה לועפב אמש אוה אכמס רבד אמיל ןאמ רמואה
 .ףסכנו התלכ וניתושפנ הז רפסל תמאב ורמאו ונירוד ימכח םינבר םילודג המכ ינפל

 אלפומה לודגה רואמה ברה ירבד אלא ונל ןיאו ...תוישעמ הלבקב העידי ונל ןיא ךא
 םש לעב לאוי רדוהמ ה״ה םסרופמה לבוקמה םלשהו ללוכה םכחה רתסנבו הלגנב
 לעב לאוי ׳ומ םסרופמה לבוקמהל דכנ טשומאזמ ו״רנ ירוא ׳ומ ה״ה דיגנהב ו״רנ
 םיברל החמומו אכמס רב ל״נה ו״רנ ש״ב לאוי ררוהמש יעדי אמלע לכו .ה״הלז םש
 תוארל םכיניע אנ ומיש ןכל .ףסויו בקעי ינב ונימאי םיכסי דבל אוה םאו הזה רודב
 המה הז רפסה ירבד לכש דיהסמ אקד הבר ארבג יאה ו״רנ ש״בירהומ ה״ה תמכסה

 ."...ה״הלז ש״בירומ ...וניקז שדק יבתכמ

 רפס תספדה רחא" :םעפ דוע ירוא ׳רב םש לעב לאוי ׳ר בתוכ ׳ב ׳מע ד״מ ףדב
 ול ןתיל ינלאש .ו״רנ ינברה .ריהנ ארפס .רוהט שיא ףסאו טקיל רשא םדא תודלות
 ףיסוהש וילע ורמאי ןפ תקפסמ הניא הנושארה תודעו המכסה יכ תיגש בוש המכסה
 דיעהל ידי תינש ףיסוי יננה ןכב המכסה תעשב יניע דגנל היה אלש תולועפ וזיא
 םירבדהש יתיארו סופדה רמג רחא הזה רפסבש תולוגסו תולועפה לכ לע יתחגשהש
 םיבתכה םע ׳א ןונגסב הלוע הזה רפסה ןונגסו תמא ינדא לע ועבטוה םלוכו ןתייווהכ
 כ״ג עבטה שקיה וק לע תויונבה תויעבט תואופר תצק םגו ידיב תרוסמ םה רשא
 יתמתח הנמאנ תודעו היארלו ...עבטה ימכח ודסיש םירפסב יתוגיב רשאכ תויתמא
 ינברה ללוכה םכחה ה״הב לאוי םואנ .ק״פל [פ״ת =] הנמאנ ת״ודע תנשב ימש
 גלפומה םסרופמה דיגנה ןתחו .ל״נה טשומאזמ ןורפלייה ו״רנ ירוא ר״רוהמ דובכ
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 ק״קב מ״רו ד״בא היהש ביל אדוהי ׳ירא ר״רהומ לודגה ןואגהב דוד ר״רהומ דובכ

 ."אטילד קסידב ק״קבו אקארק

 לאוי ׳רש "הלילעה" תא שיחכמ הב ,"סיפדמה תולצנתה" הספדנ ןורחאה ףדב
 תודלות" ׳ס לש סופדל איבמהו רבחמה אוה אוה ומצעב ןורפלייה ירוא ׳רב םש לעב
 םיבר תביד יתעמש הנה יכ .לכוא אל ןילימב רוצעל סיפדמה רמא" :בתוכו ,"םדא
 ה״ה םסרופמה לבוקמה םלשהו ללוכה םכחה לודגה רואמה ברה לע קתע םירבדמה
 תספדה לע המכסה ןתנש טשומאזמ ו״רנ ירוא ו״מ דיגנהב ו״רנ ש״ב לאוי ר״רהומ
 ילעב ןתואו :לארשי תא תוכזל הצר יכ םימש םשל היה ותנוכו :םדא תודלות רפס
 תוברהל ידכ ומצע תא רכנתהו :רפסה ותוא סיפדה ומצעב אוהש ׳ירמוא הלילע
 ל״נה ׳סה תמדקהב אצמנ אלש םהירבדל אלתמא םינתונ ל״גה ישנאו ...וחבשב
 אצמנ אל המדקהה ףוסבו ׳וכו ףסאמה רמא םתס ליחתמ קר םותחה לע אבש םדא םוש
 ל״נה ו״רנ לאוי ר״רהומ ...ברהב יקירס יקוב ןילות םה וז הביסמו :המיתח םוש
 םהל ךשמנו :םילודגה םשכ ומש לידגהל ידכ המדקהה החסונ בתכ ומצעב אוהש
 םניאש תולועפ קר ויבתכ ךותב רריב אל יאדוב ףסאמה אוהש רחאמש רחא ןינע דוע
 םוי םוי ןושרדי וילאש םירעשב עדונ הזש רשאב :ותסנרפ חפקל אלש ידכ ןיקודב

 םדא ינב היהי אלש תאזה הלישכמה ריסהל ידכ ןכב :םיקוחרו םיבורק תוריעמ
 רובגה לודגה ומשבו .ארובה דובכב עבשנ יננה ׳וכ םירשכב דשוחה שנועב םידכלנ
 ל״נה ו״רנ לאוי ר״רהומ ברהש :הרובגה יפמ ורמאנש תורבדה תרשעבו .ארונהו
 ...רפסה ךותבו המדקהב רכזנה הלהתהו חבשהו ןיסוליקה ןינעב ןה :ןוע ותואמ לצונ
 אל אוה יכ :ובל לע התלע אלו ל״נה לאוי ר״רהומ ה״המ ואצי אל םירבדה ולא לכ
 תוחבשהו םיראותה ולא יתבתכ םיפדמה יננה ינא קר :ומצע תא חבשל וז הדימל אב
 הזמ האנה לביק אלש ןמאנ קחשב דע :ןוממ חבש ןינעב ןהו :ישפנד אתעדמ וילע
 םדא ךשחל םאו .הנתמב םהמ הזיא ול יתתנ םיפדמה ינאש המ קר :׳א הטורפ וליפא
 ןילימ ךבישא :אחיכשד אקיזה ומצעל םורגל ׳ישפנא דיספאל השע הככ עודמ רמול
 וא טשומאז ק״ק ותבש ןוכמל ומצעב עסיל ורשפאב ול ׳יהיש ימ לכש חטבומ אוהש
 עודיכ ארבג יחמתיא יכ וילא עסיל תואצוה איצוהל ׳יל אחינ זא םש אוה רשאב
 תמחמ םהימעפ םושל ענמנה ןמ רשא תוקוחר ירעב ׳יבשויה ושעי המ ךא .םסרופמו
 דליל השקמל ןוגכ העש ךרוצל םהש תולוגסה ןתוא ש״כמו ׳וכו אקוחר אחרואד
 לאוי ר״רהומ ה״ה לא םיעסונ ויה אל יכה ואלב רשא םהב אצויכו תדלויל הרימשו
 תולועפה ולאש דיעהלו ל״נה רפסה תספדה לע םיכסהל ובל אשנ כ״ע :ל״נה ו״רנ
 העובשבו הלאב ילע לבקמ ונירהו ה״הלז ש״ביר ...וניקז ...יבתכמ וטקלנ תולוגסהו
 םינכ םה ל״נה ׳ירבדהש ...תומלוע ינש יודינבו [ןונ ןב עשוהי =] ן״בי םרחבו
 ןהו המדקהב ןה הלהתו חבש םוש ומצע לע בתכ אל ל״נה לאוי ו״מ ברהש ׳יתמאו
 םאו :ל״נה המכסה ןתנש קר ןוממ תאנה םושל ןווכתנ אל םגו :תומוקמ ראשב
 אמגוד ךארא אב :המדקהב ןהו רפסה שארב ןה ףסאמה םש םלענ עודמ לואשל ץופקת
 ...םירפס ראשו :וב לכ רפס ןוגכ :םתומש יוסיכ םירבחמהש םינושאר םירפס המכב וז
 םיפדמה םגו :ומע וקומינו ומעט היה דחא לכ יאדובו :וב אצויכו שדח טוקלי רפס ןכו
 םימשה ןמ ותוא ונודי :תוכז ףכל יתוא ןידיש ימו :קיפסמו ןוגה םעט ל״ת שיו שי
 חספ ו״מ ה״ה לבוקמה ברה לש הנמאנ תודע" :הז רחאל דימו .":ןמא תוכז ףכל
 םיתמאו םינכ ל״נה סיפדמה ירבדש דיעמ יננה :יווקלאז ק״קד םירשמ דיגמ ו״רנ
 ב״רהב חספ בקעי יווקלאז ק״ק הפ ימש יתמתח הנמאנ תודעלו ...םילולצו םירורב

 .":ו״צי יווקלאז ק״קד ד״מהבד דיגמ ה״הלצז קחצי ר״רהומ

 ןיידה ייחב וניבר דיסחה לודגה ברהמ תובבלה תבוח רפס [ןרהא תודלות] 72
 םכחה תירבעה וננושלל וקיתעהו תיברע ןושלב ורבח .ל״צז ףסוי ׳רב ידרפסה
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 םשב הנוכמה דמחנ רואיב רפסה הזל רבחתנ רבבו .ל״צז ןובת ך הדוהי ׳ר
 דחא קלח .םיקלח ינשל היהו דרפי אוהה יללכ רואיבהו .ןרהא תודלות יללי
 הראופמו השודק הלהקמ" ,אקייח םייח ׳רל] שדוקה ךרד םשב הנוכמ ונממ
 איבמה ,קחצי ׳ר ויחאמ] קחצי דחפ■ םשב הנוכמ ול ינשהו .["שטשמאז
 ראבתמ םתוא ורבח רשא םהילעב תומשו אוהה רואיב יקלח תוהמו .[סופדל
 ׳ה יכ תעדל תארה התא תנשב רדאד פ״פ ק״ק הפ ספדנ .ףדל רבעמ בטיה

 .ק״פל [ד״לקת —] ודבלמ דוע ןיא םיקלאה אוה

 .ףד ׳מ /ד .40

 לאומש ׳ר תמכסה ;ךיראת ילב ,ןילרב ק״קד ד״בא שריה יבצ ׳ר תמכסה םע
 ק״פ רבוע חרוא" ,ןירהעמ תנידמו גרובשלקינ ק״קד מ״רו ד״באה ץיוורוה אקלעמש
 ...קהבומה ודימלת אוה ול ינש תמכסהו" ,ב״לקת ןויס ג״י /א םוימ ,"באחילעז
 םחנמ ד״כ ,׳א םוימ ,"היפגאו באחילעז ק״קד מ״רו ד״באה קחצי יול ׳ר ...ברה
 םיאושנל .דמל ימכח .הבישי יספות .הבר אניד יב ...םינברה תמכסה" ;ב״לקת
 ־רוה יולה ןרהא ףסוי ׳רב ןרהא ׳ר :"ןילרעב הראופמו השודק הלהקב .דמח ירוחבו
 ,גרוב ידנארבמ ליוונאז לאומש /ר ,ןיימד פ״פמ סאג איינ ליוונאז ׳ר ,ה״הלז ץיוו

 איננח ׳ר תמכסה ;ד״לקת ןויס דוי ק״שע ׳ו םוימ םלוכ ,ךאב ןראפ ביל הדואי ׳ר
 ׳ו םוימ ,לילגהו אטפא ק״קד מ״רו ד״באה [שלזיימ ה״הלז שריה יבצ ׳רב] ןמפיל
 ח״רע ,׳ב םוימ ,זראבדעזרפ ק״קד מ״רו ד״באה עטנ ןתנ ׳ר ;ב״לקת תבט ׳כ ,ק״שע
 ד״באה [שטשומאזמ] ןהכה רזעלא ׳ר ;"ישראוו הכולמ ריע הפ םתוח" ,ב״לקת ןויס
 [הכולמ ריע =] מ״ע הפ״ ,ב״לקת י״במל ׳מ ,׳ו םוימ ,באלסידיאוו ק״קד מ״רו

 הזיאב ד״בא היהש ןייטשרלאוו רלעה ל״צז ל״גס לארשי ׳רב ןרהא ׳ר ;"ישראוו
 .ד״לקת לולא ה״כ םוימ ,רדאד פ״פ ק״פ ץ״מו ןייד תעכו ק״ק

 "דוחיה רעש" שוריפ אלא ספדנ אלו עצמאב רפסה תספדה הקספנ הארנכ

 .המלשנ אל קחצי ׳ר תמדקה ןכו ,דבלב

 .ץטשומאז ק״דבא םולכ םייח השמ ׳ר ,השמ תראפת 73

 .(47 ׳םמ) השמח תלחנ האר

 יאה ברה ...רביחש [ד״ויו ח״וא ע״ש לע] תובושתו תולאש ...יבצ תראפת רפס 74
 הרות ץיברהו הבישיב קיזחה ...ול רמאי שודק ...לבוקמה דיסחה ...ןואג
 [שטשומאזמ אקשיב ןימינב ׳רב] שריה יבצ ררוהמ הנש םישמה ךשמ םיברב
 םשמו יתבר אגולג ק״קל לבקתנ ךכ רחאו דארב ק״קב ד״בא םדקמ היהש
 םש דובכ ותחונמו ...גובזנוו גרובמה ׳נוטלא תולהק שלשל ד״באל לבקתנ
 ׳ר ןתח] בושמאט ק״קד ד״בא ...השמ ׳והמ ...ברה ונב ...תא ׳ה ריעה םויהו
 תיבל איבהל םיברב ...יבא תרות ץיפהל [שטשומאז ק״דבא רטנרלגכיוה ףסוי
 ׳ר ...סופדב אשראוו הפ ספדנ ...המדקהב םיראובמה םירפסה תא םופדה

 תמאל ומתוח תנש בא ג א םוי םויה• ...ל״צז [ןתנ =] ן״רב שריה יבצ
 .(* [ו״עקת =] ק״פל

 .ףד א״פ (׳פ) ,[1] .20

 ןמרביל םייח ׳ר החמומה ףרגוילביבה ינריעה סופדב רדוסמ היה רבכ רמוחהש ירחא (*
 רעש םע יבצ תראפת רפסמ ספוט שי קרו־י־וינב ׳ץוובוילמ יברה תיירפסב ןכאש
 ילתפנ :אוה הז ספוט לש רעשב םיפדמה םש .םופדה םוקמו םיפדמה םש יונישב רחא
 איה הספדהה תנש לש טרפה לבא ,ב ו ב ל :איה סופדה םוקמו ,ן א מ ש ו ר ג ץ ר י ה
 :גוהנה רפסמה תפסוהב ,"ת טאל ומתוח תנש בא ג א םוי" :השראוו סופד לש ומכ ב״ג
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 עברא לע רובח ס״שה לכ לע םישודיח ...יבא ינודא רביח רשא םירפסה הלאו..."
 סופדל ילע יתלבק ...הרות ישמוח השמח לע ...תורמא ...אתדגא לע ...תושרד ...ע״ש
 ...תושעל םמוז רשא תא עצבל ןוטלשה םדאל אל ספא ...םמות דע יבא ירפס לכ

 יכ דע ,ישוכרו יגוה ינממ םג חקל ,ץטשומאז יבשוי לכ לע רבע רשא המחלמה טוש
 ףסכ ןעשמ םש אוצמל הוקאו אשראוול עסאו ...סופדה תואצוה אושנמ ידי הרצק
 ...םיבר םירבד םלואו ,ע״ש עברא לע יבצ תראפת רפס הנושארב סופדל לכוא ןעמל

 ,תחא םעפב רפסה לכ תא סופדל יתלוכי אלו ףסכה אצומ תא ידעב םש םג ורגס

 ...הדעה יניעל בירקהל הנושאר ילחה םויה הזו ,םיקלח ינשל רפסה ירבד יתקלח ןכל
 .(המדקהב ונב ירבדמ) "...העד הרויו םייח חרוא לע ןושארה קלח תא

 אקשיב שריה יבצ ברה תנומת

 תונוגע תונקת תוירעו תוינש ינינעב ת״וש ...רזעה ןבא קלח לע יבצ תראפת 75
 שריה יבצ ה״ומ ...ברה ...בישה רשא הצילחו בובי ןיטיגו תובותכ ןישודק
 ׳והמ ...ברה תואצוהבו תולדתשהב סופדה חבזמ לע אבוה ...ה״הללקוצז
 שדח ריע ק״קדבא ה״הללצז שלזיימ םחנמ יבצ ה״ומ ...ברחב שלזיימ ...רכשי
 ׳הומ ׳ובו דיגנה ינברה םיפתושה לש סופדב ךאפעזויב ספדנ ...אקארק לילגב
 דיגנה ינברה ה״הו י״נ רצעז ךורב ׳הומ ׳ובו ינברה ה״ה ויחאו י "ג המלש
 ו״הא ק״דבא יבצ וניבר ןואגה דובכמ תנש -"נ רנער לאקזהי ׳הומ ׳וסו

 .ק״פל [ו״כרת =]

 .ךד [2] ,ס״ק—ג ,[3] .2״

 ףסוי ׳ר ;ו״כרת ןסינ ה״כ /ג םוימ ,זנאצ ק״דבא םאטשרבלה םייח ׳ר תמכסה
 רפוס ןועמש ׳ר ;ו״כרת ,י״במל ז "כ ,ר םוימ ,בובל ק״דבא ןהאז ןיטאנ יולה לואש
 ,אשראוו ק״דבא שילזיימ שירעבוד ׳ר ;ז״כרת ,ולסכ ח״ר ׳ד םוימ ,אקארק ק״דבא

 ינפמ ,ףיוז ןאכ ןיא םגו ;תדהא האצוה וז ןיאו .ו״עקת תנסיב םפרנש רורב רבדה ןכבו .1816
 יעש םתוחהו טושיקה וליפאו ,השראוו סופד ומכ תואב תוא והירה הז םפוט םירבדה ראשבש
 'ר ,רבחמה לש ונב ,ומצעב ל״ומה ,הארנכ .הז םפוסב שי השראוו סופר לש ןורחאה דומעה
 ישוק תמחמ ילואו .ומע וקומנו ומעטו .הירטסוא תנידמ ליבטיב דחוימ רעש קר סיפדה ,תשמ

 .תאז תוט׳על חרכוה הרוזנצה יקוה ינפמ וא ,הירטסואל ןילופ יסופדמ םירפס לש אוביה

— 292 — 



 שטשאזנאן סקנפ

 ,זומת ג״כ ,׳ב םוימ ,אגארפ ק״דבא טאקשומ היעשי ׳ר ;ה״כרת ,זומת ב״כ ,׳א םוימ
 יבצ ׳ר ;ו״כרת ,טבש ׳ד םוימ ,ןילבול ק״דבא יזנכשא לישעה עשוי ׳ר ;ה״כרת
 רזעלא ׳ר ;ז״כרת ,תבט ב״כ ,׳א םוימ ,אטילד קסירב ק״דבא ןייטשנירוא שריה
 ,אנטוק ק״דבא עשוי לארשי ׳ר ;ו״כרת ,זומת א״י /א םוימ ,קסוטלופ ק״דבא ןהכה

 ג״י םוימ ,שולאק ק״דבא םקאוו רזעלא םייח ׳ר ;ו״כרת ,בא םתנמ ט״כ /ו םוימ
 ;ה״כרת ,בא םחנמ ח״ר ׳ה םוימ ,בוקרטעיפ ק״דבא םולש רזעילא ׳ר ;ו״כרת ,לולא

 ק״דבא דוד בקעי ׳ר ;ה״כרת ,זומת ג״כ ,׳ב םוימ ,ןימיזדאר ק״דבא ׳ירא בקעי ׳ר
 .ה״כרת ,בא םחנמ ד״כ ,׳ד םוימ ,וואנישמא

 םה םג רשא ...םינברהמ םיבתכ ךירכת י״ת יל שי׳, :ל״ומה בתוכ ב״ע 3 ףדב
 הבר יכ םופדה תאצוה תמחמ ךא ,הזה ...רביחה תא איצוהל לכואש ...יתוא ועייס
 החמש ׳ר :"םהיתומיתח קר יתגצהו ובתכ רשא םהינושלב א״כל םופדהל יתלוכי אל
 ק״דבא לזיימ לארשי ׳ר ;יוואדאלוו ק״דבא םימואת יבצ ׳ר ;שטירזעמ ק״דבא לאומש
 להאוו דוד ׳ר :(רבחמה לש ב״ש) ץטשומאז ק״דבא להאוו יולה השמ ׳ר ;ץטילדעש
 לאירזע ׳ר :עוואקאמ ק״דבא לשיפ םירפא ׳ר ;(רבחמה דכנ ןתח) ץטיוושיט ק״דבא
 ־טסנעשט ק״דבא ץיוואניבאר קחצי ׳ר ;זדאל ק״דבא השמ ׳ר ;קצאלפ ק״דבא ,קחצי
 ףלאוו באז ׳ר :(רבחמה לש ב״ש) בוקריזא ק״דבא ןייטשנירוא ןושמש ׳ר ;בוח
 ק״דבא אסיל לידנעמ םחנמ ׳ר ;ץינשארפ ק״דבא עשוהי ׳ר ;אוואלמ ק״דבא
 ק״דבא טרופיפאר ןהכה יבצ ׳ר ;קסאל ק״דבא שלזיימ בוד דוד ׳ר ;עלאוויקסנידז

 .ןילכאז
 "םירפסה רצוא״ב בקעי־ןב .םיפרגוילביבה ןיב הלודג הכובמ שי הז רפס לע

 ;ח״עקת ,אשראוו ;א״עקת ,בובל ,ד״ויו ח״וא ע״ש ינידב ת״וש :הזכ םשור וכרעב

 ,ח״וא ע״ש לע :םיקלח ינשל רפסה תא קלחמ וכרעב "םירפס דקע תיב״ב גרבדירפ

 ןבא לע "יבצ תראפת״ה לש ל״ומהו ,א״עקת ,אשראוו ,ד״וי לעו ,ד״עקת ,בובל
 תועטו־ .ז״סקת תנשב אשראווב ספדנ ד״ויו ח״וא לע קלחהש רעשה לע בתוכ רזעה
 ד״ויו ח״וא לע איה אשראוו תאצוהו ,יתיאר אל ב ו ב ל תאצוה .םלוכ דיב איה
 וילביבלו — הספדהה תנש תא חנעפל השק רעשה לעש טרפהמ ,ןכ םנמא .דחיב
 באב ׳ג לח וז הנשב יכ ,ו״עקת תנשב םש ספדנש רורב הז םלוא .ןורתפה םיפרג
 ,ו״עקת הלוע — ק״פל השמ רבדיו בא ד ב :המדקהה ףוסבש טרפה ןכו .׳א םויב

 .7413 ׳סמ ,2751 ׳מע ,דרופסכוא תמישר רדיינשנייטש ׳יעו

 :ויתודלותמ

 דמל .שטשומאז ריע ידבכנמ ,אקשיב ןימינב ׳ר ויבאל (1740) ק״ת תנשב דלונ
 ולכש דודחו ונויע םצועב ןייטצה .ל״ז רטנרלגכיוה קחצי בקעי ׳ר ברה תבישיב
 .שטשומאזל הכומסה ץיוושיט ריעב ד״באל לבקתנ םימיל ריעצ דוע ותויהב .אלפנה

 ץ״כ דוד ׳רמ "בהז ינומעפ" ׳ס לע םש םיכסה ,אלסרבב ותויהב ,ח״כקת תנשב
 :םתוחו ,"ץיוושיט ק״קד ד״בא ג״הואמה ברה" :םשב ראותמו ,(ט״כקת ,אדרויפ)

 ."אלסערב הפ שטשומאזמ שריה יבצ םואנ"

 ותמכסהב יכ ,ץאלפיצאהו ץידירג ריעב תונברב ,הארנכ ,שמיש ט״כקת תנשב
 ,(א״לקת א״דפפ ."תוריבסמ םינפ" :םג ארקנ) ש״ירהמל "תוטיש עברא" ׳סל

 ר״רהומ דיגנה ינברחב שריה יבצ" :םתוח ,ט״כקת זומת ׳ד ,׳א םויב ץידירגב הנתינש
 =] פ״צמו ל״נה ק״ק הפ [התע תעל =] ע״על הנוח שטשומאזמ אקשיב ןימינב

 ."ץאלפיצאה ק״קל [השורפ יתדוצמו

 לאקזחי 'ר םימסרופמה םינואגה םע הרות ישודיחב םיבתכמ תופילחב אב אוה
 לעב אסילמ םיוברברול בקעי ׳ר ,ןזופמ רגיא אביקע ׳ר ,"הדוהיב עדונ" לעב אדנל

 .דועו "תעד תוח"

 תנשב .תמסרופמהו הלודגה ידורב ריעב מ״רו ד״באל רחבנ א״לקת תנשב
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 אסכ לע תבשל ארקנ ב״סקת תנשבו ׳תיסורפה היזלשבש יתבר יוגאלגל רבע ח״מקת
 . [ קבזנו ־ גרובמה ־ הנוטלא ו״הא תודחואמה תוליהקה שולש לש תונברה

 לולא ח//י ,׳ב םויב םש רטפנו .ו״הא תונברב שריה יבצ ׳ר שמיש םינש ׳ד

 .(1 ז״סקת

 :תורח ותבצמ לע

 לכ לש ןברו וניברו ונירומ וננודא נ״פ .לארשי תראפת יבצ תרטע
 שיא לבוקמו דיסחה יקבו ףירחה םסרופמה לודגה ברה הלוגה ינב
 ץיברהו הבישי ספות טפושו רש דואמ וינעהו םכחה ׳שודק םיקולא
 ח״ושו ך״נתו םיקסופו ס״ש לע םירוביח הברה רביח לארשיב הרות
 אל וירחאו והומכ םק אל הלוגה יניע ריאה .םיבותכב דוע המהו
 ה״הללצז טשומאז ק״קמ שריה יבצ ר״רוהמ ומש דובכ ׳דוע היהי
 ק״קב מ״רו ד״בא היה םינפלמו ו״הא תולהק שלשד מ״רו ד״באה
 ׳ק״פל ז״סקת לולא י״ח ׳ב םויב רטפנ .יתבר יוגאלג ק״קבו דארב

 .וייח ימיל עבשו םישש תנשב

 ׳ס לש ל״ומה) שטשומאזל הכומסה ׳בושמוט ק״דבא ׳השמ ׳ר :ויה וינב
 שוביל הדוהי ׳ר ;(שטשומאז לש הבר ,רטנרלגכיוה ףסוי ׳ר לש ונתחו "יבצ תראפת"
 ׳ר תשא ,רתיה ותב .(גרובמהב רוגל ראשנ) ןימינב ׳רו ;אנראמאק ק״דבא ׳להאוו

 .ץליצ ק״דבא ׳ןאמפיל רזעילא

 םסרופמ ןואג ןכ םג היה ׳ןמלז המלש השמ ׳ר ׳ל״ז שריה יבצ ׳ר לש ויחא ׳בגא
 ,תונברה לוע תא וילעמ קרפ וימי ףוסבו ׳אקארקו ץיראק ק״דבא היה .לודג רשועו

 .(2 הלודגה ותיירפס התיה תמסרופמ .דואמ חילצהו רחסמב קסעו אשראווב בשייתה

 ,(שטשומאז דילי כ״ג) ץיוורוה יולה לאירזע ׳ר רידאה ןואגה היה ׳ותוחא לעב ׳וסיגו

 ־ייא רעד") "לזרבה שאר" ארקנ היה ותופירח ללגב רשאו ,ןילבולו קינשארק ק״דבא
 .("פאק רענרעז

 ...םיטוקלו תוינש רפסו תישארב רפב לע ...םישורד ללוכ בהז יחופת רפס 76
 שריה ׳ר לכ יפב ארקנה ןשטשומאזמ] רעללעח יבצ ה״ומ ...ברה ...יבתכמ
 טראהינאב ק״קבו ,רהאווגנוא ק״קפ תולודג תולהק שלשב שמש רשא ףירח
 אנהכ השמ ה״ומ ןב םייה יבצ ףסוי ...ינא ...יתפסאו יתטקל ןשי ןיבוא ק״קבו
 תוקיפסה סרטנוק רפס רבחמה לעב ...הדוהי ה״ומ ...ןואגה ידכנמ רעללעה
 ,אתתעמש בשו םי,אולמ ינבא ,ןשחה תוצק לעב ןואגה יהא ,ירכה תמורת 'םד
 [ה״ברת =] רפסב ןורכז תנשב רהאווגנוא .ןיידראווסארג ק״ק יבשותמ

 .1864 ...רעגעי לראק אייב טקורדעג .ק״פל
 .ףד [ך] ,[גצ] (הצ) — ה ,[4] .40

 .רהאווגנואמ ש״א ריאמ ,רב םחנמ ברה תמכסה ופוסב

 .בוד םחנמ 'ר רבחמה לש ונבמ םיטוקל גצ—צ ףד

 יארתב םינואגה תובושתו תולאשמ ןושאר קלח [יארתב םינואגה תובושת! 77
 תוצראב המה ץראב רשא םישודקו םש ישנא םימסרופמה םינואגה המה

 .8;-]--77 'םע ,בשומל ה״וא ׳שעקוד .י האר (1

 "ןורחא ראומש תיב" ת״וש ׳סב .107 ׳םעו 9 'טע ,םימלוע תלחנ ,ןינוועי .ש האר (2
 השמ 'רמ ה״וש םע דחוימ סרטנוק ספדנ ,(ו״סקת ,רהאוודיוואנ) ןזופמ דלפנקלפ לאומש 'רמ

 .שריה יבצ 'ר ויחאמו ןמלז המלש
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 ירוט לעכ ןואגה ונתחו שדח תיב לעב ןואגהו ט״י תפסות לעב ןואגה םייחה
 ץרא ינואג ראשמ[ו] לישעה י״רהומ ןואגהו המלש יניגמ לעב ןואגהו בהז
 ויה רשא ותבושתו ותלאשב וב םדא לכ די םתוחו הנתנ המותח הרות רשא,־■
 תווחל ".ם״יארוק הז לא הזו םילאוש הזל הזו ןירונד ןיקוקזו ןיביבש ןירדשמ
 ׳יבד ׳ירא םסרופמה לודגה ןואגה דובכ ."וינפחב ףסא הלא לכ תאו םתעד
 תבושת רבחמה לעב בהז ירוט לעב לש וגרוה ל״צזביל ׳ירא ר״רהומ ׳אליע
 םצועו וחכבו לילגהו אקארק [ק״קו שטשומאז] ק״קד ד "בא ׳יהש ׳ירא תגאש
 תובושתו תולאשה ןבילו רריב ...הזה ארונה ך״רכהו דובכה לכ תא השע ודי
 שודקה ומש םתח תומוקמ המכבו ויתוהגה לכב ת״הגמ ודיש םוקמ דע ל״נה
 חנומ הזה רפסה ׳יהו .אצי ויפמ ה״גהו ומצעב אוה ה״הג ה״הג יב ןועדי ןעמל
 ןונשו ףירחה גלפומה ינברה דובכ ה״ה ררועתנו םק רשא דע ...הל ןיא שרודו
 והילא הנעמ רפס רבחמה לעב בושטניפ ק״קמ ןושרג השמ ׳טב והילא ׳מ
 יכ דע סופדה תיבל הצק םפא איבה יכ דע עגיו חרטו ...וסיכמ בהז ליזהו
 סופדב אקרוט ק״ק הפ ספדנ ...ובוטו ואולמב ה״יא רמגויו ולובג תא ׳ה ביחרי

 עישוהי ר״רהכ גיהנמה ןיצקה שארה ה״ה םיפתוש ירת ינה לש חבושמה
 גיהנמה שארה ינרותה ףולאה ה״ה וריבחו :ל״צז שריה יבצ ׳טב לישעה
 תקיודמ ה״גהב הגוסו :ד״יה ל״צז ריאמ ר״רוהמ שודקה ןב המלש ר״רוהמכ
 ה״ה י״ע ןשונ ןשי רפסב אצמנש הקוחמה תודמ תמחמ תולמע תואמ שמחבו
 רדסל .אקרוט ק״פמ םיפדמ המלש ׳מ ינרותהב ריאמ ׳מ אלפומה ינברה

 .[ד״כקת =] ולקב תעמשו ךיקלא ׳ה דע תבשו טרפלו
 .ףד א״ס ,[2] .40

 ל״גס קחצי ׳ר :"ד״באו םינברה םילודגה תורואמהמ םרחה תריזגו תמכסה"
 לאיחי ׳ר ;ג״כקת רדא ח״ר /ב םוימ ,ןוילעה לילגהו אקארק ק״קד מ״רו ד״בא אדנל
 לידנעמ םחנמ ׳ר ;ג״כקת םחנמ ח״כ /א םוימ ,לילגהו אלסמערפ ק״קד ד״בא לכימ
 ק״קד מ״רו ד״בא ׳יהש ל״צז אקלעמש לאומש דוד ׳ר חונמהב) .אקרוט ק״קד ד״בא
 ■ר ;ד״כקת ירשת ׳ח /ה םוימ ,(אלסמערפמ ברה לש ונתחו ןוילעה לילגהו אקארק
 ד״בא ל״גס ףסוי ׳ר ;ג״כקת ןויס ו״כ /ג םוימ ,אקסיל ק״קד ד״בא בקעי השמ
 אשיר ק״קד ד״בא אגוטיא יולה ןרהא ׳ר ;ג״כקת רדא ח״ר /ב םוימ ,קינלעמח ק״קד
 ד״בא ןואגה ןב ׳ינרמאק ק״קד ד״בא לואש ׳ר ;ג״כקת י״במל ׳ז /ה םוימ ,לילגהו
 ד*בא שלזיימ ןושמש ׳רב שריה יבצ ׳ר ;ג״כקת זומת ב״כ ,׳א םוימ ,בובל לילגד

 .ג״כקת םחנמ ׳כ ,׳א םוימ ,טוהצנל ק״קד
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 ןעלטעצכרז - תוחתפמ
 םירבחמה תומש חתפמ .א

 .7 ,ךורב ׳רב םהרבא ׳ר
 .16 ,ריזראבז דוד ׳רב םהרבא ׳ר
 .12 ,ןהכה קחצי ׳רב םהרבא ׳ר

 .32 ,םהאלפ שירעב בוד םהרבא ׳ר
 .63 ,62 ,שלזיימ השמ ׳רב עטנ ןתנ םהרבא ׳ר

 .52 ,34 ,ילנמ םחנמ ׳רב ןמפיל רזעילא ׳ר
 .77 ,63 ,62 ,ץריה יבצ לאומש 'רב ביל אדוהי הירא ׳ר

 .55 ,רנישטראט םהרבא ׳רב ביל הירא ׳ר
 .66 ,15 ,14 ,דוד ׳רב באז ןימינב ׳ר

 .20 ,ביל הירא ׳רב ךורב ׳ר
 .39 ,ףיש רעב ףלאוו ׳ר

 .72 ,56 ,23 ,ןרהא ׳רב אקייח םייח ׳־
 .65 ,ךאברעיוא ביל הדוהי םייח ׳ר

 .47 ,יקסניטסאג עשטיא קחצי ןב השמ םייח ׳ר
 .68 ,38 ,37 ,10 ,9 ,8 ,7 ,לדע יולה ביל הדוהי ׳ר

 .71 ,40 ,ןורפלייה ירוא ׳רב םש לעב לאוי ׳ר
 .45 ,רטנרלגכוה קחצי בקעי ׳רב ףסוי ׳ר

 .10 ,לדע בקעי ׳ר
 .57 ,35 ׳33 ,32 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,ץנארק בקעי ׳ר

 .72 ,ןרהא ׳רב קחצי ׳ר
 .21 ,רטנרלגכוה ףסוי ׳רב קחצי 'ר

 .54 ,48 ,46 ,26 ,6 ,ל״גס יולה השמ ׳רב לארשי ׳ר

 .41 ,ןהכה דוד ׳רב רכששי ׳ר
 .א18 ,שלזיימ השמ ׳רב ריאמ ׳ר

 .31 ,18 ,קחצי בקעי ׳רב יבצ ריאמ ׳ר
 .70 ,69 ,ריאמ ׳רב יכדרמ ׳ר

 .51 ,17 ,ררטסוא ללה ׳רב השמ ׳ר
 .13 ,יאה ןייטשפע המלש ׳רב השמ ׳ר

 .47 ,םולב םייח השמ ׳ר
 .50 ׳יאה השמ ׳רב המלש ןמחנ ׳ר

 .53 ,ןהכה רדנסכלא ׳רב ןתנ ׳ר
 .49 ,30 ,19 ,ראנש קחצי ןושרג ׳רב לאנתנ ׳ר

 .24 ,ןרהא ׳רב לאירזע ׳ר
 .א70 ,תילגרמ יבצ ׳רב לאירזע ׳ר

 .75 ,74 ,אקשיב ןימינב ׳רב שריה יבצ ׳ר
 .76 ,59 ,58 ,29 ,28 ,27 ,רעללעה שריה יבצ ׳ר

 .61 ,60 ,25 ,גנילדירפ שריה יבצ ׳ר
 .36 ,רזעילא לארשי ׳רב גילעז ןבואר ׳ר
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 .67 ׳65 ,64 ,44 ,43 ,42 ,השמ ׳רב המלש ׳ר
 .22 ,רעללעה ליוונייז לאומש ׳ר

 םימיכסמה תומש חתפמ .ב

 .65 ,םילשוריו קסיוואקלאוומ בוכורוב ןהכה בקעי אבא ׳ר
 .12 ,אסילמ םהרבא ׳ר

 .12 ,קצולס ד״בא ןיגופלאניצק תיבמ דוד ׳רב םהרבא ׳ר
 .66 ,הניטנאטשוקמ סחוימ הדואי ׳רב םהרבא ׳ר

 .69 ,56 ,42 ,24 ׳16 ,אלראט ד״בא ,שטשומאזמ ןהכה קחצי ׳רב םהרבא ׳ר
 .55 ,52 ,אווקלאז ד״בא ,יכדרמ ׳רב םהרבא ׳ר

 .7 ,אנליוו ד״בא ,ילבא םהרבא ׳ר
 .65 ,קירווטמ ןייטשרוב ןרהא םהרבא ׳ר

 .47 ,גרובסטיפמ גרעברעבליז ןימינב םהרבא ׳ר
 .65 ,58 ,39 ,דארבמ רגולק ןימינב םהרבא ׳ר

 .55 ,ןיימד טרופקנארפו ץימ ,גארפמ אדודב םהרבא ׳ר
 .17 ,ארוגידאסמ בקעי םהרבא ׳ר

 .51 ,דארבב דיגמ ,אקארקמ םירפא בקעי םהרבא ׳ר
 .22 ,ןיידרעווניילק ד״בא ,רעגרעבנייוו קחצי םהרבא ׳ר

 .36 ,ונרווילמ ט״ס וליטסאק קחצי םהרבא ׳ר
 .65 ,61 ,60 ,25 ,י״א ינבר שאר ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר

 .69 ,םילשורימ ינאזנול יד םהרבא ׳ר
 .65 ,ןיטינס ד״בא ,גרעבנייטש לידנעמ םחנמ םהרבא ׳ר

 .65 ,לימארבאד ד״בא ,דלאמור השמ םהרבא ׳ר
 .55 ,אזיימריוו ד״בא ,ץיפש ץבער יולה שריה יבצ ילתפנ םהרבא ׳ר

 .55 ,בוראבזו ץיזאלאז ד״בא ,ןרהא ׳ר
 .23 ,ןילרב ד״באר ,יבצ עזגמ השמ ׳רב ןרהא ׳ר
 .77 ,לילגהו אשיר ד״בא ,אגוטיא יולה ההא ׳ר
 .18 ,ץיזאבילדאמ ד״בא ,גיטנאמ דוד חהא ׳ר

 .72 ,ןילרבמ ץיוורוה יולה ןרהא ףסוי ׳רב ח׳דא ׳ר
 .72 ,רדאד פ״פב צ״מו ןייד ,ןייטשרלאוו רלעה ל״גס לארשי ׳רב ההא ׳ר

 .52 ,בוחראה ד״בא ,לאומש ׳רב גילעז חהא ׳ר
 .61 ,60 ,ןאיעבזמ ינראשט ןבואר ההא ׳ר

 .10 ,ןילרבמ ןייטשנעזאר ןנחלא ׳ר
 .36 ,ונרווילמ ט״ס ןהכה השמ ׳רב והילא ׳ר

 .17 ,שטיבאהארד ד״בא ,יקסוואשרוה והילא ׳ר
 .18 ,קספעטיווב צ״ומ ,ןיקדאבאלס והילא ׳ר

 .10 ,אסילמ רעשילאק והילא ׳ר
 .65 ,61 ,ןילבולמ ןיקצאלק והילא ׳ר

 .61 ,60 ׳25 ,בוחארמ ןייטשניבור ןהכה ךלמילא ׳ר
 .75 ,בוקרטעיפ ד״בא ,םולש רזעילא ׳ר

 .52 ,דארב ד״בא ,אקארקמ רזעלא ׳ר
 52 ,אקארקמ רעב רכששי ׳רב רזעלא ׳ר
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 .58 ,דאהינאב ד״בא ,שטייד רזעלא ׳ר
 .10 ,ןיוו ד״בא ,ץיוורוה שיא יולה רזעלא ׳ר

 .75 ,קסוטלופ ד״בא ,ןהכה רזעלא ׳ר
 .72 ,56 ,בלסידיאוו ד״בא ,ץ״כ רזעלא ׳ר

 .61 ,60 ,25 ,אקרוט ד״בא ,לעשימ ל״גס רזעלא ׳ר

 .17 ,דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא ׳ר
 .75 ,עוואקאמ ד״בא ,לשיפ םירפא ׳ר

 .34 ,אטילד קסירבו אקארק ד״בא ,ביל הדוהי הירא ׳ר
 .48 ,םדרטשמא ד״בא ,ביל הירא 'ר

 .37 ,קאטסילאיבו יוואדולבאז ד״בא ,ביל הירא ׳ר
 .56 ,16 ,דארגינראט ד״בא ,שטשומאזמ ביל הירא ׳ד

 .52 ,48 ,שטשומאז ד״בא ,ןילבולמ לאיחי ׳רב ביל הירא ׳ר
 .64 ,רבונה ד״בא ,עשוי בקעי דב ביל הירא ד
 •א18 ,ץינכער ד״בא ,קחצי ׳רב ביל הירא ד

 .12 ,ץינמערקב ׳וח ,לאומש ׳רב ביל הירא ׳ר
 .58 ,39 ׳וואלסינאטסו ירטס ד״בא ,ץיוורוה שיא יולה שוביל הירא ׳ר

 .57 ,37 ,7 ,אטילד קסירב ד״בא ,ןיגופלענאצק תיבמ ביל הירא ׳ר
 .א18 ,16 ,בובלב מ״רו קסראוועשפ ד״בא ,טרופאפר ןהכה ביל הירא ד

 .34 ,ףושטניפ ד״בא ,דוד ׳רב ליזנע רשא ׳ר

 .ב

 .34 ,ןישרבעשמ ץ״כ ביל הדוהי ׳רב ןימינב ׳ר
 .65 ,39 ,ץיוואנרעשט ד״בא ,סייוו הירא ןימינב ד

 .55 ,גארפ ד״בא ׳יהש ףלאוו ןימינב ׳ר
 .34 ,יוסעד ד״בא ,ףלאוו באז ןימינב ׳ר

 .34 ,אקארקמ ץיוורוה ל״גס ףלאוו באז ןימינב ׳ר
 .10 ,ןיימד פ״פמ ןהכה רעלדא רעב ׳ר

 .22 ,אצינזיוומ רעגאה ךורב ׳ר
 .35 ,18 ,ץילדעשו קסיוואקלאוו ד״בא ,ץישביל יכדרמ ךורב ׳ר

 .ג

 .10 ,גרעבמעטריוו תנידמב ןערעבאמ ןהכה רעלדא לאירבג ׳ר
 .10 ,אלסערבמ ןיטקיט הילדג ׳ר

 .39 ,זראבז ד״באר ,ןייטשניבור יבצ הילדג ׳ר
 .69 ,67 ,64 ,42 ,12 ,רדאד פ״פב צ״מו ד״באר ןושרג ׳ר

 .ד

 .31 ,אלוואקמ רעבוד ׳ר
 .69 ,36 ,20 ,בובלב מ״רו ץינזאק ד״בא ,שטשומאזמ ביל ׳ירא ׳רב רעבוד ד

 .13 ,ןילבול ד״בא ,יזנכשא שירעב בוד ׳ר
 .75 ,35 ,10 ,אשראווו אקארק ד״בא ,שילזיימ שירעב בוד ׳ר

 .58 ,39 ,אוואר ד״בא ,טרופפאר ןהכה שירעב בוד ׳ר
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 .36 ,ןהכה קחצי םהרבא ׳רב דוד ׳ד

 .51 ,ארטסוא הפ הנוה ,ןירפלייה לארשי ׳רב דוד ׳ד

 .69 ,64 ,42 ,12 ,תונידמהו ןילרב ד״בא ,שריה ילתפנ ׳רב דוד ׳ר

 .55 ,גארפ ד״בא ,םייהנפא דוד ׳ד

 .75 ,קסאל ד״בא ,שלזיימ בוד דוד ׳ר

 .75 ,ץיוושיט ד״בא ,להאוו דוד ׳ר

 .17 ,אנלאטמ יקסרעווט דוד ׳*ד

 .36 ,ונרווילמ ט״ס ךאלמ דוד ׳ר.

 .17 ,בוקטראשטמ השמ דוד ׳1

 .42 ,40 ,ןוילעה לילגהו אקארק ד״בא ,אקלעמש לאומש דוד ׳ד

 .יה

 .20 ,ןיבאל ד״בא ,ללה ׳^

 .ז

 .75 ,יוואלמ ד״בא ,ףלאוו באז ׳־1

 .11 ,ןילבול ד״בא ,גרובנטור דניקסיז ׳ר.

 .55 ,גארפב ןייד ,דארבינסארקמ אריפש שריה יבצ ׳רב לידנעמ ׳ירכז ׳ד

 .10 ,ןידזערד הפ הנוח ,ליקנארפ ׳ירכז ׳1

 .72 ,23 ,ןילרבב ןייד ,ןיימד פ״פמ םאג איינ ליוונז ׳ר,

 .61 ,60 ,25 ,איראוולאק ד״בא ,סיגנעב ןבואר גילעז ׳ד

 .50 ,םילשוריב ןויצל ןושאר ,ט״ס ןיגאג םהרבא םייח ׳ר

 .49 ,30 ,בושאמאט ד״בא ,יקסוואקדיש יבצ ןרהא םייח ׳ר

 .75 ,18 ,שילאק ד״בא ,סקאוו רזעלא םייח ׳ר

 .39 ,אקארק ד״באר ,ץיוורוה יולה ׳ירא םייח ׳ד

 .5 ,4 ,אשראוו ד״בא ,ןהאזדיוד םייח ׳ד

 .75 ,17 ,לילגהו זנאצ ד״בא ,םאטשרבלאה םייח ׳ר

 .63 ,יקינולאשמ ויליראמא השמ םייח ׳ר

 .69 ,ץישטנול ד״בא ,ארק גילעז קחצי ׳רב םייח ׳ד

 .7 ,ארטסוא הפ הנוח ,טרופאפר ןהכ םייח ׳ר

 .66 ,56 ,42 ,24 ,א18 ,16 ,12 ,בובל ד״בא ׳טרופאפר ןהכ םייח ׳ד

 .61 ,60 ,25 ,ןידנעב ד״בא ,ןיועל ןהכה יבצ ךונח ׳ר

 .72 ,לילגהו אטפא ד״בא ,שלזיימ שריה יבצ ׳רב ןמפיל איננח ׳ד

 .36 ,ונרווילמ ט״ס ידנוב םייח קחצי ׳רב בוט לזמ היננח ׳ר

 .20 ,ץינמערק ד״בא ,ביל ׳ירא הדוהי ׳ד

 .34 ,יתבר אגולג ד״בא ,ביל אדוהי ׳ר

 .43 ,יוואדאלוו ד״בא ,׳ירופ בקעי ׳רב ביל אדוהי ׳ר

 .34 ׳בולדיש ד״בא ,בוקארמ קזייא קחצי ׳רב ביל אדוהי ׳ר
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 .30 ,יוואדאלוו ד״בא ,ץיוורוה יולה ביל הדוהי ׳ר
 .72 ,ןילרבמ ךאב ןראפ ביל הדוהי 'ר

 .61 ,60 ,25 ,בונשעק ד״בא ,ןהאסלריצ ביל הדוהי ׳ר
 .12 ,באלסרעי ד״בא היהש ץיוורוה שיא יולה עשוהי ׳ר

 .75 ,ץינשארפמ עשוהי ׳ר
 .59 ,58 ,בוקיזד ד״בא ,ץיוורוה עשוהי ׳ר

 .52 ,יתבר אנבוד ד״בא ,רזעלא ׳רב לישעה עשוהי ׳ר

 .16 ,אנליווב הנוח ׳לישעה עשוהי ׳ר
 .75 ,35 ,13 ,5 ׳ןילבול ק״דבא ,יזנכשא לישעה [עשוי] עשוהי ׳ר

 .61 ,60 ,25 ,בושקראממ לאיזע עשוהי ׳ר

 .10 ,אלסערבב ןייד ,ביל הדוהי בקעי ׳רב קילפ עשוהי ׳ר

 .58 ,ןיצעפשא ד״בא ,ךאבמאב סחנפ עשוהי ׳ר
 .69 ,52 ,48 ,40 ,א18 ,שטשומאזמ ןורפלייה ירוא ׳רב םש לעב לאוי ׳ר

 .55 ,בובלו ארטסוא ד״בא ,ןורפלייה קזייא ׳רב לאוי ׳ר
 .23 ,ןילרבב צ״מו ןייד ,אגולגמ לאיתוקי ׳רב לאוי ׳ר

 .65 ,ארוגידאס ד״בא ,אדנל שוביל אדוי 'ר
 .77 ,קינלעמח ד״בא ,ףסוי ׳ר

 .11 ,ץינמסיט ד״בא ,בובלמ ףסוי ׳ר
 .69 ,48 ,היפגאו דארגינראט ד״בא ,רודגיבא ׳רב ףסוי ׳ר

 •א70 ,36 ,20 ,9 ,שטשומאז מ״רו ד״בא ,רטנרלגכוה קחצי בקעי ׳רב ףסוי ׳ר

 .34 ׳אלשמערפמ ןשרד השמ ׳רב ףסוי ׳ר
 .10 ,א״דפפ הפ הנוח ,ןהאז קאזיא ףסוי ׳ר

 .63 ,יקינולאשמ טודרא ׳ן ףסוי ׳ר
 .69 ,אסעדו קצאלפ ד״בא ,ןזופמ ש״א ףסוי 'ר

 .12 ,אדנל ל״גס לאקזחי ׳רב ףסוי ׳ר
 .65 ׳61 ,60 ,25 ,םילשורי ד״בא ,דלעפנענאז םייח ףסוי ׳ר

 .18 ,קעוואלצאלוו ד״בא ,ארק םייח ףסוי ׳ר

 .10 ,אלסערבב ןייד ,רעדעפ ביל הדוהי ףסוי ׳ר
 .39 ,אטפאב םינפלמ ,אקארקמ רעקוצ הדוהי ףסוי ׳ר

 .55 ,רבונהו גרובדירפ ד״בא ,השמ םהרבא ׳רב ריאמ ףסוי ׳ר
 .75 ,35 ,13 ,10 ,5 ,לילגהו בובל ד״בא ,ןהאזנעטאנ יולה לואש ףסוי ׳ר

 .49 ,30 ,ץטשומאז ד״בא ,ץיוורוה ל״ירהמ ןב יתבש המלש ףסוי ׳ר
 .10 ,עניטלא הפ הנוח ,רעגנילטע ןרהא ׳רב בקוי ׳ר

 .62 ,רירט ד״בא ,לישעה עשוי ׳ר
 .61 ,60 ,25 ,אצווארטסאמ יולה לאקזחי ׳ר

 .51 ,אלפנאיב הנוח ,אדנל אדוהי ׳רב לאקזחי ׳ר
 .65 ,22 ,אוואנישו בוקפארטסמ םאטשרבלאה אגרש לאקזחי ׳ר

 .77 .א18 ,16 ,לילגהו אלסמערפ ד״בא ,לכימ לאיחי ׳ר
 .10 ,ןילרבמ סקאז לכימ לאיחי ׳ר

 .49 ,בוראמאק ד״בא ,גרעבסלעקינ לכימ לאיחי ׳ר

 .10 ,ידארב ד״בא ,רעלאפנאיטסירק לכימ לאיחי ׳ר
 .51 ,ילוואק ק״קב הנוח ,אקארקמ תוילגרמ לאיחי ׳ר

 .16 ,אסיל ק״קב הנוח ,בקעי ׳ר
 .55 ,ץעמ ד״בא ,בקעי ׳ר

 .16 ,אנפמעק ק״קב הנוח ,בקעי ׳ר
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 .57 ,2 ,בובל ד״בא ,ןייטשנרוא בקעי ׳ר
 .75 ,ןימזדאר ד״בא ,׳ירא בקעי ׳ר

 .5 ,4 ,אשראוומ טייהדנוזעג בקעי ׳ר
 .75 ,וואנישמא ד״בא ,דוד בקעי ׳ר

 .10 ,אטילמ רעגרובמאה בקעי ׳ר
 .69 ,42 ,16 ,יתבר אגולג ד״בא ,ץיוורוה שיא יולה בקעי ׳ר

 .52 ,בובל ד״בא ,עשוהי בקעי ׳ר
 .10 ,ןילרעב הפ הנוח ,יכדרמ ׳רב ףסוי בקעי ׳ר

 ,24 ,23 ,א18 ,16 ,שטשומאז ד״בא ,רעטנרעלעגכיוה םייח השמ ׳רב קחצי בקעי ׳ר
4$, 69. 

 .57 ,1 ,אטיל ד״בא ,םיוברברול בקעי ׳ר
 .65 ,י״אב ןויצל ןושאר ,ריאמ בקעי ,ר

 .40 ,אקרוט ק״קד ארתאד ארמ ,לידנעמ םחנמ השמ בקעי ׳ד
 .71 ,אווקלאזב מ״מ ,קחצי ׳רב חספ בקעי ׳ר

 .5 ,4 ,גרבסגינק ד״״בא ,גרובנעלקעמ יבצ בקעי ׳ר
 .10 ,שטיווארמ גרעבנירעטש בקעי ׳ר

 .65 ,ןאיאבמ קחצי ׳ר
 .56 ,אזלעב מ״רו ד״בא ,קחצי ׳ר

 .16 ,אלקוד ק״קב הנוח ׳יולה קחצי ׳ר
 .63 ,יקינולאשמ יולה קחצי ׳ר

 .66 ,הניטנאטשוקמ דוד ר״כב קחצי ׳ר
 .55 ,גארפב ןייד ,ןמלז המלש ׳רב קחצי ׳ר

 .10 ,גרובצריומ יולה ש״רב קחצי ׳ר
 . .57 ,ץטשומאז ד״בא ,רטנרעלגכוה ףסוי ׳רב קחצי ׳ר

 .65 ,באלטינאטס ד״בא ,ץיוורוה שיא יולה קחצי ׳ר
 .61 ,וואלאקאס ד״בא ,קצאקמ גילעז קחצי ׳ר

 .12 ,רבונה ד״בא ,ארק גילעז קחצי ׳ר
 .65 ,דארב ד״בא ,תויח קחצי ׳ר

 ,61 ,60 ,זעווזענ ק״פוח ,יקטבדיוד בקעי קחצי ׳ר
 ,77 ,51 ,אקארקו בובל ד״בא ,אדנל ל״גט קחצי ׳ר

 .5 ׳4 ,אשראוומ רטלא ריאמ קחצי ׳ר
 .61 ,60 ,ראמטאט ד״באר ,ןיילק קחצי ׳ר

 .75 ,בוחטטנעשט ד״בא ,ץיוואניבאר קחצי ׳ר
 .65 ,39 ,22 ,בובלו אלשמערפ ד״בא ,סיקלעמש קחצי ׳ר

 .22 ,טוגיס ד״בא ,םיובלטייט הדוהי לאיתוקי ׳ר
 .10 ,רעב רעטקאד הנוכמה ,רעעב רכששי ׳*>

 .12 ,יצוואגכעשט ק״קב ו״ח ,ל״גס עשוי ׳רב שירעב רכשי ׳ר
 .59 ,58 ,אזלעבמ חקור בוד רכשי ׳ר

 .75 ,5 ,4 ,(אשראוו) אגארפ ד״בא ,טאקשומ היעשי ׳ר
 .17 ,הנידמהו יסאי ד״בא ,רוש סחיה עזגמ היעשי ׳ר

 .59 ,58 ׳בוקטראשטמ לארשי ׳ר

 .36 ,ונרווילמ ט״ט יסורס ןימינב ׳רב לארשי ׳ר
 .34 ,ןאפעטס ק״ק הנוח ,קחצי ׳רב לארשי ׳ר

 .69 ,שטשומאזמ השמ ׳רב לארשי ׳ר
 .36 ,ונרווילמ ט״ט ןהכה השמ ׳רב לארשי ׳־ג
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 .36 ,ןאסאב והיעשי ,רב ןימינב לארשי ׳ר
 .10 ,שטיווארמ ץ״כ השמ ׳רב םייח לארשי ׳ר

 .75 ,אנטוק ד״בא ,עשוי לארשי ׳ר
 .75 ,ץילדעש ד״בא ,לזיימ לארשי ׳ר

 .22 ,אנראט ד״בא ,טראפאפאר לארשי ׳ר

 .ל

 .72 ,באחילעז ד״בא ,קחצי יול ׳ר
 .10 ׳אוואר ד״בא ,רוש קחצי יול ,ר

 .מ

 .51 ,אקנדראה ק״קב הנוח ,ריאמ ׳ר
 .55 ,ץיטסורפ ד״בא ,קחצי ׳רב ריאמ ׳ר

 .9 ,זיירקהו דארב ד״בא ,שריה יבצ ׳רב ריאמ 'ר
 .61 ,אצווארטסאמ יולה לאיחי ריאמ ׳ר

 .66 ,הניטנאטשוקמ יקחצי ריאמ ׳ר
 .39 ,אקארקו וואקולמ טרופפאר ץ״כ ריאמ ׳ר

 .36 ,ונרווילמ ט״ס יטיגיוגנס ריאמ ,ר
 .76 ׳ראווגנוא ד״בא ,ש״א ריאמ ׳רב םחנמ ׳ר

 .55 ,ץליצ ד״בא ,לידנעמ םחנמ ׳ר
 .55 ,ץיטסיור ד״בא ,דוד ׳רב לידנעמ םחנמ ׳ר

 .77 ׳אקרוט ד״בא ,אקלעמש לאומש דוד ׳רב לידנעמ םחנמ ׳ר
 .55 ,אזיימריווו גירעבמאב ד״בא ,יזנכשא לידנעמ םחנמ ׳ר

 .א70 ,בושטראי ד״בא ,רעארג לידנעמ םחנמ ׳ר
 .22 ,17 ,אצינזיוומ רעגאה לידנעמ םחנמ ׳ר

 .75 ,עלאוויקסנידז ד״בא ,אסיל לידנעמ םחנמ ׳ר
 .65 ,הקבירטסימחרמ יקסרעווט ןנחוי ׳רב םוחנ םחנמ ׳ר

 .20 ,אלסמערפ ד״בא ,לידנעמ ׳ר
 .18 ,ןיציטש ד״בא ,חנ ׳רב לידנעמ ׳ר

 .69 ,42 ,אסיל ד״בא ,יכדרמ ׳ר
 .34 ,קצולמ שריה יבצ ׳רב יכדרמ ׳ר
 .69 ,אסילמ שריה יבצ ׳רב יכדרמ 'ר

 .10 ,אלסערבמ לאטנדירפ בוד יכדרמ ,ר
 .49 ,30 ,השדח ריע ץטשומאז ד״בא ,ץיוורוה יולה יכדרמ ׳ר

 .36 ,13 ,בובלמ אגניטיא ל״גס באז יכדרמ ׳ר
 .65 ,םאדארטנע ד״בא ,אדוהי יכדרמ ׳ר

 .10 ׳שטיווארמ ץ״כ יכדרמ ׳ר
 .17 ,ןיטאיסוהמ אגרש יכדרמ ׳ר

 .75 ,זדאל ד״בא ,השמ ׳ר
 .א18 ,גרובשערפ ד״בא ,השמ ׳ר

 .48 ,רדאד טרופקנרפ ד״בא ,ןרהא ׳רב השמ 'ר
 .51 ,רזעילא ׳רב השמ ׳ר

 .58 ,טסוח ד״בא ,דלאוונירג םרמע ןב השמ ׳ר
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 .18 ,ןישולאק ד״בא ,ןהכה דוד השמ ,ר
 .65 ,ויידראווסארג ד״בא ,סקופ שריה השמ ׳ר
 .75 ,13 ,ץטשומאז ד״בא ,להאוו יולה השמ ׳ר

 .א18 ,12 ,בלסרעי ד״בא ,ץיוורוה יולה עשוהי השמ ׳ר
 .47 ,ווארעשזאמ ןייטשפע לאיחי השמ ׳ר

 .31 ,ץיוושיט ק״פוח ,בקעי השמ ׳ר
 .77 ,אקסיל ד״בא ,בקעי השמ ׳ר

 .52 ,יזלעב ד״בא ,ל״ירהומב השמ ׳ר
 .65 ,אקדובלסמ ןייטשפע יכדרמ השמ ׳ר

 .65 ,שעד ד״בא ,טענאפ השמ ׳ר
 .66 ,זריווס ד״בא ,ןילכולמ םמייח ׳ר םהרבא ׳רב סחנפ השמ ׳ר

 .11 ,בובל ד״בא ,ףירח סחנפ השמ ׳ר
 .49 ,הירבט ד״בא ,םרעילק השמ ׳ר

 .10 ,בורבאי ד״בא ,טרופיפאר ןהכה השמ ׳ר
 .65 ,גרובנעזיולק ד״בא ,רענזאלג לאומש.השמ ׳ר

 .17 ,לילגהו באלסינאטס ד״בא ,ץיוורוה שיא רכששי םלושמ ׳ר
 .55 ,גארפמ ןייד ןמרביל ׳יתתמ ׳ר

 .נ

 .30 ,דארביגסארק ד״בא ,םיובנעגייפ םוחנ ׳ר
 .א18 ,אטילד קסירב ד״בא ,ןמחנ ׳ר

 .66 ׳56 ,51 ,16 ,אווקלאז מ״רו ד״בא ,ץיוורוה יולה ץרעה ילתפנ ׳ר
 .55 ׳ןנזופ ק״קו ןיימד פ״פ ד״בא ׳יהש ןהכה ילתפנ ׳ר

 .12 ,לימארבאד ק״קב ו״חה עשוי בקעי ׳רב ןתנ ׳ר
 .55 ,יאנלופ ד״בא ,ל״גס לאומש ׳רב ןתנ ׳ר

 .51 ,דארב ק״פ הנוח עטנ ןתנ ׳ר
 .72 ,זראבדעזרפ ד״בא ,עטנ ןתנ ׳ר

 .ע

 .75 ,קצאלפ ד״בא ,קחצי לאירזע ׳ר
 .57 ,ןנזופמ [רגיא] זניג אביקע ׳ר

 .פ .פ

 .11 ,בובל צ״מו ד״בא ,ףירח השמ סחנפ ׳ר
 .65 ,ןישדארב ד״בא לבייפ ׳ר

 .צ

 .72 ,ןילרב ד״בא ,שריה יבצ ׳ר
 .20 ,דארב מ״רו ד״בא ,שטשומאזמ שריה יבצ ׳ר

 .א18 ,דארגימז ד״בא ,רימדאלמ שריה יבצ ׳ר
 .69 ,ינשטאפא ד״בא ,רודגיבא ׳רב שריה יבצ ׳ר
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 .69 ,שילאקב םינפלמ ןיגאה ןיפאק ק״קב הנוח יולה לאומש 'רב שריה יבצ ׳ר
 .77 ,20 ,אווקלאזו טוהצנל ד״בא ,שלזיימ ןושמש ׳רב שריה יבצ ׳ר

 .10 ,אטילמ לאנברבא שריה יבצ ׳ר
 .75 ,17 ,בובלו קסירב ד״בא ,ןייטשנרוא שריה יבצ ׳ר

 .57 ,אקארקמ ל״גס דוד שריה יבצ ׳ר
 .10 ,עפייל שימהעב הפ הנוח ,רגרובמה שריה יבצ ׳ר

 .16 ,בוקטראשט ק״קב הנוח ,ץיוורוה שיא שריה יבצ ׳ר
 .61 ׳60 ,רטסעשנאמ ק״פוח ,ןיוועל שריה יבצ ׳ר

 .61 ,ןודנול ק״פוח ,רעברעפ שריה יבצ ׳ר
 .9 ,6 ,זיירקהו הריבה בובל ד״בא ,שינאזור שריה יבצ ׳ר

 .75 ,יוואדאלוו ד״בא ,םימואת שריה יבצ ׳ר
 ,18 ,אשראווב םינברה דעובו קסנולפ ד״בא ׳ןהאזלכימ םייח םהרבא ׳רב לאקזחי יבצ ׳ר

25, 30, 49, 60, 61. 
 .75 ,ןילכאז ד״בא ,טרופיפאר ןהכה יבצ ׳ר

 .ר

 .10 ,שטיווארמ א״רב לאפר ׳ר
 .35 ,4 ,קאטסילאיבו שטירזעמ ד״בא ,ןירפלייה ןמפיל ט״וי לאפר ׳ר

 .10 ,גארפמ ףאהלוש לאפר ׳ר

 .ש

 .77 ,ינרמאק ד״בא לואש ׳ר
 .34 ,לילגהו אקארק ק״קב הנוחה לואש ׳ר

 .12 ,לילגהו רימדאל ק״ק ו״חה בקעי ׳רב לואש ׳ר
 .69 ,36 ,20 ,א18 ,12 ,בובלו אמלעח ד״בא ,השמ ׳רב המלש ׳ר

 .61 ,60 ,25 ,בושטראק ד״בא ,ץיזדאממ רזעלא ׳ידידי לואש ׳ר
 .65 ,59 ,58 ,39 ,ןאזערב ד״בא ,ןארדאווש ןהכה יכדרמ םולש ׳ר

 .34 ,ןילבולב ןשרד המלש ׳ר
 .65 ,בובאב ד״בא ,םאטשרבלאה המלש ׳ר

 .65 ,ץירטסיב ד״בא ,ןאמלוא ןמלז המלש ׳ר
 .7 ,4 ,1 ,אשראוו ד״בא ,ןזופמ ןמלז המלש ׳ר

 .10 ,טרופופאר ןהכה ביל אדוהי המלש ׳ר
 .52 ,בושבורה ד״בא ,תוילגרמ יכדרמ ׳רב לאומש ׳ר

 .13 ,4 ׳דארבמ רגולק המלש ׳ר
 .55 ,הלודג אנבוד ד״בא ,אקארקמ ןהכה אנכש ׳רב לאומש ׳ר

 .39 ,וואלסאראי ד״בא ,גרעבדלאוו לאומש ׳ר
 .72 ,גרוב ידנארבמ ליוונאז לאומש ׳ר

 .10 ,גארפמ דניירפ לאומש ׳ר
 .72 ,גרובשלקינ ד״בא ,אקלעמש לאומש ׳ר

 .16 ,אקארק ק״קב הנוח אקלעמש לאומש ׳ר
 .65 ,לימארבאד ד״בא ,אריפש לאומש ׳ר

 .12 ,ןישרבעש ד״בא ,אריפש אנהכ לאומש ׳ר
 .55 ,ץינזור ד״בא ,ןועמש ׳ר
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 .10 ,גארפמ שוא ףלאוו השמ ׳רב ןועמש ׳ר
 .55 ,גרובצריוו תנידמו דלעפ ץייה ד״בא ,ל״גס ןועמש ׳ר

 .75 ,22 ,17 ,אקארק ד״בא ,רפוס ןועמש ׳ר
 .47 ,וואנישמאמ שילאק םולש ןועמש ׳ר

 .65 ,גרובסערפמ רפוס םנוב החמש ׳ר
 .49 ,ןישרבעש ד״בא ,גירעבדלאג החמש ׳ר

 .59 ,58 ,בונישעצ ד״בא ,םאטשרבלאה בוד רכשי החמש ׳ר
 , .75 ,שטירזעמ ד״בא ,לאומש החמש ׳ר
 .65 ,לאפאנראט ד״בא ,דאבאב ןועמש ׳ר

 .34 ,קרמ הנידמהו ןילרב ק״ק הפ הנוח ,רעב רכששי םהרבא ׳רב היעמש ׳ר
 .61 ,60 ,25 ,ראמיטלאבמ ץיוורוה יולה ׳ירמש ׳ר
 .75 ,18 ,וואקראזא ד״בא ,ןייטשנרוא ןושמש ׳ר

 םיסיפדמה תומש חתפמ .ג

 .57 ,(אשראוו) לאוי ׳רב רודגיבא
 .70 ,(ןיוו) טרעבלאדא

 .52 ,51 ,(אווקלאז) ל״גס דוד םייח ׳רב הידא
 .9 ,(גרעבמעל) ל״גס דוד םייח ׳רב ןרהא

 .64 ,12 ,(ןילרב) אסילמ אפור השמ ׳רב ןרהא
 .7 ,(אהרטסוא) לבייפ רזעילא ,גראב ןיזייא

 .57 ,(אשראוו) לארשי ,ןיפאלא
 .8 ,(אשראוו) לאומש ,דנארבלעגרא
 .63 ,(יקינולאש) לאלצב ,יזנכשא

 .17 ,(בובל) לראק ,רעזייוודוב
 .75 ,(ףאפעזוי) ריצז המלשו ךורב

 .34 ,(רדאד טרופקנרפ) לכימ ,קלסטאג
 .33 ,(אשראוו) קחצי ,ןאמדלאג

 .35 ,(אנליוו) לבייפ אגרש ,רעבראג
 .67 ,42 ,(רדאד טרופקנרפ) אלירג רסעפארפו רטקאד

 .66 ,56 ,51 ,24 ,16 ,(אווקלאז) ל״גס דוד םייח ׳רב ןושרג

 .66 ,56 ,24 ׳20 ,16 ,(אווקלאז) ןמ םחנמ ׳רב דוד
 .14 ,(רימזיא) ןזח דוד

 .38 ,37 ,(קאטסילאיב) יולה ןרהא ,ץיוורוה
 .55 ,(ףראדשמרהליוו) אדרויפמ םייח ׳רב שריה

 .26 ,(ןיוו) גראעג ,איקצנאשארה
 .6 ,(ויוו) ףעזאי ,איקצנאנשארה

 .1 ,(ףאפעזוי) ׳יעשי ׳ידעס דוד ,סקאוו
 .25 ,(יירוגליב) םיחאה ,גרעבנייוו

 .28 ,(אקארק)גנילדנייוו
 .58 ,(יולסאראי) ריאמ ,ןעזעיוו

 .20 ,(אווקלאז) ל״גס ןושרג ׳רב ףלאוו באז
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 •27 ,22 ,(אלשימערפ) ןרהא םייח ,קיגפוז
 .46 ,(טרופנרהיד) יולסערבמ ב״ק ןמלז

 .75 ,(ףאפעזוי) המלשו ךורב ,רצעז

 .10 ,3 ,(גרובסינאהוי) םיפדמ ׳ירא םייח
 .66 ,56 ,24 ,20 ,16 ,(אווקלאז) ל״גס ןרהא ׳רב דוד םייח

 .77 ,40 ,(אקרוט) שריה יבצ 'רב לישעה עשוהי

 .14 ,(רימזיא) בקעי ןב הנוי
 .53 ,(טרופנרהיד) אלסרבב ס״מ לכימ לאיחי

 .76 ,(ראווגנוא) לראק ,רגעי
 .54 ,(ץינסעי) םהרבא ׳רב לארשי

 .50 ,(םילשורי) םהרבא ׳רב לארשי
 .62 ,(טיוו יאיינ) השמ ׳רב לארשי

 .61 ,(בוקרטעיפ) ןימינב ,דניקסעביל

 . .68 ,(בובל) ןושרג ,סירעטיל

 •32 ,13 ,2 ,(אווקלאז) בוד לואש ,רעפאה ריאמ
 .47 ,(קרוי וינ> קחצי ,רעטשעניומ
 .44 ,43 ,(יקינולאש) ןמחנ יכדרמ

 .א18 ,(ךאבצלוז) ןרהא ׳רב ןמלז םלשמ

 .65 ,(םילשורי) ןומולס

 .39 ,29 ,28 ,(אקארק) ףסוי ,רעשיפ
 .10 ,(בובל) ביל ןמלז ,ריקעלפ

 .דעירפ טע ןהאק :האר .דעירפ

 .74 ,57 ,(אשראוו) ןתנ ׳רב שריה יבצ

 .59 ,(שטאקנומ) דעירפ טע ןהאק
 .27 ,22 ,(אלשימערפ) םייח ,רעללאנק

 .49 ,(יירוגליב) עטנ ןתנ ,גרעבנענארק

 .30 ,(בוקרטעיפ) םהרבא ,ןעטראגנעזיור
 .75 ,(ףאפעזוי) לאקזחי ,רנער

 .45 ,(גרעבמעל) שידאי המלש ,טרופאפר

 .77 ,40 ,(אקרוט) ריאמ ׳רב המלש
 .ריצעז המלשו ךורב האר ,(ףאפעזוי) ריצעז המלש

 .31 ,18 ,(אשראוו) ןתנ ,רעססיגטפירש

 םופדה תומוקמ חתפמ .ד

 .14 ,רימזיא :7 ,אהרטסוא :76 ,ראווגנוא
 .64 ,23 ,12 ,ןילרב ;49 ,25 ,יירוגליב ;38 ,37 ,קאטסילאיב

 .53 ,46 ,42 ,11 ,טרופנרהיד
 .70 ,26 ,6 ,ןיוו ;35 ,אנליוו ;55 ,ףראדשמרהליוו ;74 ,57 ,33 ,31 ,19 ,18 ,8 ,אשראוו

 .א18 ,ךאבצלוז ;71 ,66 ,56 ,52 ,51 ,41 ,32 ,24 ׳20 ,16 ,15 ,13 ,2 ,אווקלאז
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 .77 ,40 ,אקרוט
 .65 ,50 ,םילשורי ;54 ,ץינסעי ;75 ,1 ,ףאפעזוי ;58 ,וואלסאראי ;10 ,3 גרובסינאהאי

 .36 ,ונרוייל ;א70 ׳68 ,45 ,21 ,17 ,10 ,9 ,(גרעבמעל) בובל
 .59 ,שטאקגומ

 .62 ,טיוו יאיינ ;47 ,קראי־וינ
 .27 ,22 ,אלשימערפ ;72 ,69 ,67 ,48 ׳42 ,34 ,רדאד טרופקנרפ ;61 ,60 ,30 ,בוקרטעיפ

 .39 ,29 ,28 ,אקארק ;35 ,5 ,4 ,גרעבסגינעק
 .63 ,44 ,43 ,יקינולאש

 םופדה ילעופ תומש חתפמ .ה

 .63 ,(יקינולאש) רדסמ ,סינאזור השמ ׳רב םהרבא
 .34 ,(רדאל טרופקנרפ) ריצעז ,השמ ׳רב והילא

 .23 ,(ןילרב) ריצעז ,אווקלאזמ לאלצב ׳רב ריאמ הגקלא

 .36 ,(ונרוויל) תויתוא ררסמ ,לולימ לאפר בקעי ׳רב לול

 .16 ,(אווקלאז) ריצעז ,הלוהי ׳רב םייח

 .62 ,(טיוו יאיינ) ריצעז ,לארשי ׳רב ׳יבוט

 .52 ,(אווקלאז) ריצעז ,ןמפיל רזעילא ׳רב גילעז הלוהי
 .23 ,(ןילרב) ריצעז ,ףלאוו באז ׳רב ביל הדוהי

 .36 ,(ונרוויל) תויתוא רדסמ ,אדרויפמ םהרבא ׳רב ףסוי
 .63 ,(יקינולאש) סיפדמ.,יזנכשא ץ״כ בקעי ׳רב לכימ לאיחי

 .10 ,(גרובסינאהוי) ריצעז ,השמ ׳רב בקעי
 .12 ,(ןילרב) ריצעז ,םייח ׳רב קחצי

 .23 ,(ןילרב) רקורד ,אווקלאזמ יכדרמ ׳רב קיזייא קחצי
 .52 ,(אווקלאז) רהיצ ןיסערפו ריצעז ,המלש ׳רב קיזייא קחצי

 .54 ,(ץינסעי) רצעז ,איולסערבמ השמ ׳רב םחורי
 .9 ,(גרעבמעל) תויתוא רדסמ ,קחצי ׳רב לארשי

 .77 ,(אקרוט) היגמ ׳המלש ׳רב ריאמ
 .23 ,(ןילרב) רקורד ,אווקלאזמ ביל הדוהי ׳רב השמ

 .64 ,(ןילרב) רקורדו ריצעז ,גרובשדנלמ יכדרמ ׳רב השמ
 .9 ,(גרעבמעל) שבכמ ,ל״גס לדירפ םולש ׳רב סחנפ השמ

 .34 ,(רדאל טרופקנרפ) ריצעז ,ץיוורוה תחפשממ ל״גס ליטייפ לאומש ׳רב ןמלז םלושמ
 .69 ,(רדאל טרופקנרפ) ריצעז ,ןרהא ׳רב שבייפ םלושמ

 .23 ,(גרובסינאהוי) רקורד ,ל״גס רעב בוד ׳רב ריאמ ןסינ

 .63 ,(יקינולאש) םיפדמ ,יזנכשא יולה לאירבג ׳רב חספ

 .69 ,(רדאל טרופקנרפ) ריצעז ,םייח ׳רב שריה יבצ
 .10 ,(גרובסינאהוי) ריצעז ,קחצי ׳רב שריה יבצ

 .52 ,(אווקלאז) רהיצ ןיסערפ ,השמ ׳רב שריה יבצ
 .58 ,(יולסאראי) רדסמ ,בושטיבילמ ץ״כ יבצ

 .62 ,(טיוו יאייג)ןירצעז ,לארשי ׳ר תב הקבר
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 .57 ,(אשראוו) רקורד ,לידבמ םחנמ ׳רב יתבש
 .12 ,(ןילרב) רקורד ,אנזופמ גילעז סחנפ ׳רב םולש

 .43 ,(יקיגולאש) היגמ ,ןיטוחמ ןרהא ׳רב יכדרמ המלש
 .64 ,(ןילרב) ריצעז ,יתבר אנבודמ יולה סינמ םחנמ ׳רב לאומש

 םינוש םישנא תומש חתפמ .ו

 ^ .א

 .א70 ,(אקארק לילגד הנידמה שאר) אטפאמ םהרבא 'ר
 .66 ,קסניפמ קזייא ׳רב םהרבא ׳ר

 .39 ,רזעילא ׳רב םהרבא 'ר
 .45 ,ןילבולמ סמייח ׳ר םהרבא 'ר

 .17 ,ץיראקמ ילבא םהרבא ׳ר
 .39 ,גרובצניג ילבא םהרבא ׳ר

 .35 ׳33 ׳5 ,4 ׳3 ,2 ,1 ,םהאלפ שירעב םהרבא ׳ר
 .28 ׳ןיידראווניילקמ רעגרעבגייוו קחצי םהרבא ׳ר

 .71 ,45 ,אפור (״םיטרופ״) קזח קחצי !םהרבא] ׳ר
 .39 ,שלזיימ םהרבא ׳ר

 .9 ,לדע םהרבא ׳ר
 .66 ׳קצולס ק״קב הנוח ,ןיגופ ןילענ ןיצאק םהרבא ׳ר

 .14 ,ץיוושיטמ ןרהא ׳ר
 .17 ׳דארבמ ררטסוא ןרהא 'ר

 .24 ,ןהכה ןרהא ׳ר
 .2 ,בובלמ ץנעס ןרהא ׳ר

 .39 ,אקארקמ טסיופ ןרהא ׳ר
 .39 ,ןהכה ןושמש ׳רב יבצ ןרהא ׳ר

 .39 ,שטשימאזמ (ןקזה) םש לעב לאוי ׳רב ןירפלייה ירוא ׳ר
 .76 ,56 ,52 ,51 ׳24 ,16 ,(םדרטשמאמ סיפדמ לעב) שובייפ ירוא ׳ר

 .הכ ,רג׳א/כ ,'ל** ׳ר
 .10 ,9 ,אנליוומ (א״רגה) 'ילא ׳ר

 .77 ,(״והילא הנעמ״ לעב) בושטניפמ ןושרג השמ ׳רב ׳ילא ׳ר
 ,66 ,אנליוומ שלינמ השמ ׳רב ׳ילא ׳ר

 .71 ,40 ,םש לעב ׳ילא ׳ר
 .36 ,ןילרבמ ליקנערפ והילא ׳ר

 .39 ,בובלמ םייח השמ ׳רב רזעילא ׳ר
 .32 ,(״ ׳ה ישעמ״ לעב) יזנכשא רזעילא ׳ר

 .38 ׳7 ,לדע רביל רזעילא ׳ר
 .75 ,ץליצ ד״בא ,ןמפיל רזעילא ׳ר

 .29 ,אנראטמ ליקנעש רזעילא ׳ר
 .39 ,יזנכשא גרובצניג ילבא םהרבא ׳רב רדנט רדנסכלא ׳ר

 .36 ,ונרווילמ יטנקיר לאיתלאש יח רזעלא ׳ר
 .39 ,דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא ׳ר

 .22 ,רעללהאמ םירפא ׳ר
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 .65 ,טסוחמ ץיוואקציא לעשיפ םירפא ׳ר

 .23 ,רדארגינרט ןורא ׳ר

 .א18 ,אקארק ד״בא ,ביל הדוהי הירא ׳ר

 .63 ׳א18 ,בובלו אלסמערפ ד״בא ,דיסח ביל הדוהי הירא ׳ר

 .24 ,יקנעבוד ד״בא ,ביל ׳ירא ׳ר

 .66 ,בובלמ ביל ׳ירא ׳ר

 .39 ,21 ,(״ביל 'ר רעכיוה") אקארקמ ביל ׳ירא ׳ר

 .66 ,ץינאווז הפ הנוח ,לכימ לאיחי ׳רב ביל הירא ׳ר

 .66 ,קצולסמ ד״וס לקנרפ ףסוי ׳רב גילעז רשא ׳ר

 .64 ,ןאמניילק רשא ׳ר

 .ב

 .72 ,(״תובבלה תובוח״ לעב) ידרפסה ןיידה ייחב •ונבר

 .75 ,שטשומאזמ שריה יבצ ׳רב ןימינב -ר

 .40 ,(״ןימינב תחתמא״ לעב) ןהכה ביל הדוהי ׳רב שוניב ןימינב ׳ר

 .66 ,(״בובל לילג דעו״) ץינמסיטמ ףלאוו ןימינב ׳ר

 .40 ,שטשומאזמ חיכומ רעב ׳ר

 .66 ,(״בובל לילג דעו״) לדנעמ ׳רב ךורב ׳ר

 .13 ,(״דימת רנ״ לעב) טידנעב ךורב ׳ר

 .39 ,27 ,(״םעט ךורב״ לעב) ליקנרפ םימואת ךורב ׳ר

 .ג

 .66 ,ןילבולמ ךישלא ןתנוי ׳רב ןושרג ׳ר

 .ד

 .66 ,(״בובל לילג דעו״) ילוואקמ רעב בוד ׳ר

 .40 ,אדיל ביל הירא ׳רב דוד ׳ר

 .66 ,אנליוומ יולה ךורב ׳רב דוד ׳ר

 .44 ,שטשומאזמ השמ ׳רב דוד ׳ר

 .66 ,קסירבמ קחצי השמ ׳רב דוד ׳ר

 .77 ,(״בהז ירוט״ לעב יולה לאומש ׳רב דוד ׳ר

 .75 ,(״בהז ינומעפ״ לעב) ץ״כ דוד ׳ר

 .17 ,ןיטאיסוהמ רעגאווש דוד ׳ר

 .ה

 .55 ,גארפמ שמש אלסמוב ינעה ׳ר

 .77 ,39 ,אקארקמ לישעה ׳ר

 .וו

 .27 ,שטשומאזמ ףיש רעב ףלאוו ׳ר
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 .ז

 .39 ,אזלעבמ לידנעמ ׳ירכז ׳ר
 .13 ,גרובמה ד״בא ,שלרימ ןמלז ׳ר

 .ח

 .44 ,שטשומאזמ השמ ׳רב םייח 'ר
 .44 ,שטאקנוממ אריפש רזעלא םייח 'ר

 .45 ,רטנרעלגכוה םייח ׳ר

 .24 ,שטשומאזמ אקייח םייח ׳ר

 .א18 ,שלזיימ םייח ׳ר
 .44 ,בובל ד״בא ,טרופאפר ןהכ םייח ׳ר

 .י

 .53 ,(״םלוע תניחב״ לעב) ינינפה .דיערי ׳ר
 .54 ,ןובת ןבא הדוהי ׳ר

 .66 ,קסניפמ שטידיינ קחצי ׳רב ׳ירא אדוהי ׳ר
 .66 ,קצולסמ ץיוורוה יולה םהרבא ׳רב ביל הדוהי ׳ר

 .75 ,אנראמאק ד״בא ,להאוו ביל הדוהי ׳ר
 .55 ,גארפמ רפוס ץ״כ ביל הדוהי ׳ר

 .39 ,9 ,(״תישאר ןברק״ לעב) תוילגרמ ביל הדוהי ׳ר
 .66 ,אנליווד אנידו ארפס הדוהי ׳ר

 .13 ,אנשטנעל ד״בא ,אריפש ץ״כ חספ הדוהי 'ר
 .77 ,(״המלש יניגמ״ לעב) אקארקמ לישעה עשוהי ׳ר

 . .24 ,דארבינסארק ד״בא ,ןהכה םהרבא ׳רב לישעה עשוהי ׳ר
 .65 ׳לימארבאדמ רעפעט לידנעמ םחנמ עשוהי יר

 .13 ,שטשומאזמ תוילגרמ עשוהי ׳ר
 .59 ,ןיצעפשאמ ךאבמאב סחנפ עשוהי 'ר

 .17 ,זלעבמ חקור עשוהי ׳ר
 .75 ,(״תוטיש עברא״ לעב) אריפש עשוהי ׳ר

 .24 ,בוטרבעלמ לאוי ׳ר
 .39 ,(ןקזה) שטשומאזמ םש לעב לאוי ׳ר

 .39 ,טשומאזמ ןירפלייה ירוא ׳רב םש לעב לאוי ׳ר
 .77 ,63 ,א18 ,(״שדח תיב״ לעב) שיקריס לאוי ׳ר

 .77 ,(״בוט םוי תופסות״ לעב) רלה ןמפיל בוט םוי ׳ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) ץינמסיטמ ףסוי ׳ר

 .א18 ,בובל ד״בא ףסוי ׳ר
 .53 ,אסילב ןייד המלש ׳רב ףסוי ׳ר

 .10 ,םינאלסמ לדע רביל רזעילא ףסוי ׳ר
 .75 ,74 ,39 ,27 ,24 ,שטשומאז ד״בא ,רטנרלגכוה ףסוי ׳ר

 .76 ,רעללעה אנהכ השמ ׳רב םייח יבצ ףסוי ׳ר
 .43 ,יקינולאשמ הנומלצ ףסוי ׳ר

 .67 ,(״ךורע ןחלש״ לעב) וראק ףסוי ׳ר
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 .59 ׳בובל ד״בא ,ןהאזנטאנ לואש ףסוי ׳ר
 .66 ,("בובל לילג דעו״) דארבמ סיקצאש ףסוי ׳ר

 .75 ׳66 ׳(״הדוהיב עדונ״ לעב) אלפמאי הפ הגוח אדנל לאקזחי ׳ר
 .59 ,אזלעבב ץ״מוד םחנמ לאיחי ׳ר

 .13 ,זמאל ד״בא ,בקעי ׳ר
 .45 ׳21 ,ןילבול ד״בא ׳םילח בקעי ׳ר

 .10 ,לדע יולה ףסוי בקעי ׳ר
 .75 ,44 ,39 ,21 ,שטשומאז ד״בא ,קחצי בקעי ׳ר

 .75 ,32 ,אסילמ םיוברברול בקעי ׳ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) ילאדפ לילגו לאפנרט .דפ הנוח ׳אדנל קחצי ׳רב בקעי ׳ר

 .59 ,58 ,בונישעצמ רערהעל בקעי ׳ר
 .40 ,(״חספ חבז״ לעב) אווקלאזמ קחצי ׳רב חספ בקעי ׳ר

 .28 ,27 ,אנראטמ ליקנעש בקעי ׳ר
 .51 ,(״בקעיד אתועינצד ארפס״ לעב) שלירמת בקעי ׳ך

 .56 ,אנשטנעלו יווביטסמא ד״בא קחצי ׳ר
 .45 ,אקארק ד״בא ,יולה קחצי ׳ר

 .23 ,שטשומאזמ ןרהא ׳רב קחצי ׳ר
 .10 ,אנהכ ביל ׳ירא םייח ׳רב קחצי ׳ר

 .66 ,(״בובל לילג דעו״)יולה עטנ ׳רב קחצי ׳ר
 .32 ,לאנברבא קחצי ׳ר

 .66 ,(״בובל לילג דעו״) ד״באב קחצי ׳ר
 .45 ,39 ,("קחצי ןורכז" לעב) שטשומאז ד<׳בא ׳רטנרעלגכוה קחצי ׳ר

 .12 ,שטשומאזמ ןהכה קחצי ,ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) דארבמ רעב רכשי קחצי ׳ר

 .51 ,(ל״זיראה) אירול קחצי ׳ר
 .61 ,ריגלאמ ילערמ ט״ס קחצי ׳ר

 .14 ,רימזאמ עבס קחצי ׳ר
 .69 ,ןילבולמ שנמלק קחצי ׳ר

 .57 ,1 ,שטירזעמב מ״מ ,ץנארק קחצי ׳ר
 .39 ,בובלמ טרופאפאר קחצי 'ר

 .6 ,בובלמ רעב רכשי ׳רב םחחי ׳ר
 .75 ,שדח ריעמ שלזיימ םחנמ יבצ ׳רב רכשי ׳ר

 .66 ,אנדארוהמ קחצי ׳רב היעשי ׳ר
 .39 ,שטשומאזמ ןירפלייה ׳יעשי ׳ר

 .22 ,לאפמארפ ד״בא ׳רעללעה יבצ ׳יעשי ׳ר
 .66 ,קסירבמ הנוי ׳רב לארשי ׳ר

 .66 ,קסניפ ק״ק הגוח לרסיא לארשי ׳ר
 .60 ,קיוועשקאז ד״בא ,גנילדירפ לאיחי לארשי ׳ר

 .59 ,ץיזדאווגמ ךאברעיוא ׳יתתמ לארשי ׳ר
 .57 ,אשראוומ רנימיצנצ לארשי ׳ר

 .מ

 .70 ,ץירטסיבמ ןהכה ריאמ ׳ר
 .63 ,39 ,21 ,א18 ,ןילבולמ (ם״רהמ) ריאמ ׳ר
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 .53 ,יולסערבמ ןועמש לאכימ ׳ר
 .72 ,(״תובבלה חונמ״ לעב) והירמש ׳רב לידנעה חונמ ׳ר

 .76 ׳27 ,שטשומאזמ רעללעה יבצ ׳רב בוד םחנמ ׳ר
 .31 ,קצאקמ לידנמ םחנמ ׳ר

 .24 ,שטשומאזמ אקייח םייח ׳רב לידנמ םחנמ ׳ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) דארבמ ד״באב יכדרמ 'רב לידנמ םחנמ ׳ר

 .39 ,גרובשלקינמ טענב יכדרמ ׳ר
 .59 ,בובלמ אגניטיא באז יכדרמ ׳ר

 .39 ,ןייטשניבור יכדרמ ׳ר
 .12 ,(שטשומאזמ ןהכה םהרבא ׳ר לש ונתוח) השמ ׳ר

 .א70 ,שטאשטוב ד״בא ,השמ ׳ר
 .75 ,74 ,45 ,בושאמאט ד״בא ,השמ ׳ר

 .13 ,ןירבאק ד״בא ,השמ ׳ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) אשיר הפ הנוח ,השמ ׳ר

 .63 ,39 ,א 18 ,(א״מר) שלרסיא השמ ׳ר
 .51 ,ךישלא השמ ׳ר

 .17 ,אצינזיוומ רימורב השמ ׳ר
 .45 ,39 ,21 ,בובל ד״בא ,םייח השמ ׳ר

 .39 ,21 ,בובל ד״בא ,ףירח השמ ׳ר
 .45 ׳רטנרעלגכוה בקעי השמ ׳ר

 .59 ,ץנימ (ם״רהמ) השמ ׳ר
 .44 ,אסילמ סנרפ השמ ׳ר

 .75 ,אקארקו ץיראק ד״בא ,שטשומאזמ ןמלז המלש השמ ׳ר

 .נ

 .24 ,קסראוועשפמ םוחנ ׳ר

 .א18 ,אנבוד ד״בא ,טרופאפר ץ״כ ץישפיל ןמחנ ׳ר
 .א18 ,ןיאוו ד״בא ,ץריה ילתפנ ׳ר
 .56 ,ןנחלא ׳רב ץריה ילתפנ ׳ר

 .24 ,ץ״כ ץריה ילתפנ ׳ר
 .65 ,לימארבאדמ ןיילק ץריה ילתפנ ׳ר

 .40 ,ןזופמ ץ״כ ילתפנ ׳ר
 .13 ,שטשומאזמ תוילגרמ ילתפנ ׳ר

 .33 ,ןתיאל ליכשמ ילתפנ ׳ר
 .66 ,(״בובל לילג דעו״) דארב ק״קב הנוח עטנ ןתנ ׳ר

 .א70 ,אריפש ןשרד ןמלז המלש ׳רב עטנ ןתנ ׳ר
 .א70 ,13 ,(״תוקומע הלגמ״ לעב) אריפש עטנ ןתנ ׳ר

 .ע

 .66 ,תפצמ יכלמ ארזע ׳ר
 .75 ,ןילבול ד״בא ,ץיוורוה יולה לאירזע ׳ר

 .75 ,ןזופמ רגיא אביקע ׳ר
 .59 ,58 ,אווקלאזמ בילטאג אביקע ׳ר
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 .קזח קחצי םהרבא ׳ר !האר .אפור םיטרופ
 .48 ,(שטשומאזמ לארשי ׳ר לש ויחא) דארבמ רינטפאל סחנפ ׳ר

 .צ

 .22 ,רעללעה ךלמילא יבצ ׳ר
 .24 ,(״יבצ תראפת״ לעב) ,שטשומאזמ אקשיב ןימינב ׳רב שריה יבצ ׳ד

 .24 ,לידנמ םחנמ ׳רב שריה יבצ ׳ר
 .13 ,(״יבצ םכח״ לעב)יזנכשא שריה יבצ ׳ר

 .39 ,שטשומאזמ ןירפלייה שריה יבצ ׳ר
 .45 ,39 ,(״ןיטיג ביט״ לעב) שטשומאזמ רעללעה שריה יבצ ׳ר

 .28 ,אגראטמ רעטייר שריה יבצ ׳ר
 .59 ,58 ,בוקטראשטמ גרעבנרעטש שריה יבצ ׳ר

 .12 ,אריפש שריה יבצ ׳ר
 .17 ,ארוגאדאסמ גיליב ביל אדוהי יבצ ׳ר

 .ר

 .66 ,הנירדיאמ ןוריג םהרבא בקעי לאפר ׳ר

 .ש

 .45 ,םדרטשמא ד״בא לואש ׳ר
 .66 ,ןיטקיט ק״קב הנוח רזעלא ׳רב םולש ׳ר

 .61 ,60 ,25 ,אלסוא ד״בא ,ןטיוועל קחצי םולש ׳ר
 .39 ,(״הנשמה תבכרמ״ לעב) המלש ׳ר

 .53 ,אסילמ המלש ׳ר
 .66 ,אנדארוהמ ןואגהב םייח ׳רב המלש ׳ר

 .67 ,אנבודמ לאוי ׳רב המלש ׳ר
 .39 ,(ל״שרהמ) אירול המלש ׳ר

 .10 .7 ,באשרעשב מ״מ ,לדע המלש ׳ר
 .13 ,שטשומאזמ ןיוועל יבצ המלש ׳ר

 .45 ,דארבמ רגולק המלש ׳ר
 .א70 ,אריפש ןשרד המלש ׳ר

 .39 ,(״לאומש תיב״ לעב) שבייפ אגרש ירוא ׳רב לאומש ׳ר
 .63 ,א18 ,(״ראת הפי״ לעב) יזנכשא הפי לאומש ׳ר

 .א18 ,(םיאיבנ לע "רקי ילכ" לעב) ודיינאל לאומש ׳ר
 .75 ,(״ןורחא לאומש תיב״ לעב) ןזופמ דלפנקלפ לאומש ׳ר

 .63 ,א 18 ,אטילד קסירבו בושטניפ ד״בא ,ץריה יבצ לאומש ׳ר
 .31 ,החסישפמ םנוב החמש ׳ר

 .71 ,40 ,אפור החמש 'ר
 .35 ,אנליוומ ןירפלייה ןועמש ׳ר

 .39 ,ןהכה ןושמש ׳ר
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 תומוקמה תמישר .ז

 .א

 ,(ןשי) ןיבוא ;75 ,45 ,(קבנזאו ־ גרובמה ־ אנוטלא) ו״,דא ;69 ,ןופירגא ;10 ,ןערעבא

 ,25 ,אלסוא ;55 ,51 ,7 ,אהרטסוא ;9 ,ןירגנוא ;76 ,39 ,ראווגויא ;76 ,58 ,55 ,29 ,28 ,27

 ,47 ,ווארעשזא ;75 ,18 ,בוקראזא ;56 ,44 ,(לילג) איצאנידרוא ;9 ,אניירקוא ;61 ,60

 ;36 ,(תנידמ) אילטיא ;ילפונירדנא :האר ,הנירדיא ;55 ,רגיא ;47 ,(איריביס) קסגישטא

 ,20 ,16 ,םדרטשמא ;56 ,יוואביטסמא ;27 ,שאמלא ;74 ,10 ,(עניטלא) אנוטלא ;61 ,ריגלא

 ,אצווארטסא ;66 ,14 ,(הגירדיא) ילפונידנא ;75 ,47 ,וואנישמא ;66 ,56 ,52 ,48 ,45 ,24

 ,ןיצעפשא ;40 ,(ץרא) זנכשא ;72 ,א70 ,39 ,34 ,אטפא ;69 ,ינשטאפא ;61 ,60 ,45 ,25

58, 59. 

 .ב

 ,דאהינאב ;55 ,גירעבמאב ;61 ,60 ,25 ,(הקירמא) ראמיטלאב ;65 ,ןאיאב ;65 ,בובאב

 ,ץירטסיב ;38 ,37 ,35 ,4 ,קאטסילאיב ;א70 ,שטאשטוב ;48 ,יקרבוב ;11 ,ראב ;76 ,58 ,27

 ,58 ,56 ,52 ,39 ,17 ,(אזלעב) זלעב ;10 ,עפייל שימהעב ;61 ,60 ,25 ,ץיבוקסיב ;70 ,56

 ,48 ,39 ,27 ,20 ,17 ,13 ,10 ,9 ,4 ,(ידארב) דארב ;9 ,דישרעב ;61 ,60 ,25 ,ןידנעב ;59

 ;47 ,(הקירמא) .י .נ ,סקגארב ;72 ,גרוב ידנארב ;65 ,ןישדארב ;75 ,74 ,66 ,65 ,52 ,51

 ,57 •37 ,34 .א18 ׳7 ,(אטילד) קסירב ;59 ,39 ,27 ;ליגירב ;47 ,(הקירמא) .י .נ ,ןילקורב

 ;65 ;59 ,58 ,39 ׳ןאזערב ;72 ,69 ,64 ,42 ,36 ,34 ,23 ,12 ,10 ,ןילרב ;75 ,66 ,63 ,62

 .75 ,53 ,46 ,34 ,10 ,(איולסערב) אלסערב

 .ג

 ,ןאיצילג ;75 ,74 ,69 ,48 ,45 ,42 ,34 ,23 ,16 ,(יוגאלג) אגולג ;60 ,רוג :59 ,ץיזדאווג

 ;76 ,65 ,ןיידראווסארג ;66 ,65 ,א18 ,(אנדארוה ,אנדארה) אנדארג ;45 ,ץיבובארג ;9

 .75 ,ץידיירג

 .ד

 ,אלקוד ;24 ,יקנעבוד ;67 ,64 ,57 ,55 ,52 ,א18 ,1 ,(יתבר) אנבוד ;65 ,12 ,לימארבאד

 .10 ,ןידזערד ;17 ,שטיבאהארד ;65 ,ששעד ;69 ,54 ,34 ,(יוסעד) אסעד ;59 ,58 ,בוקיזד ;16

 .ה

 ;אנדארג :האר ,אנדארוה ;17 ,ןיטאיסוה ;52 ,בוחראה ;51 ,אקנדראה ;75 ,ץאלפיצאה

 .52 ,45 ,בושבורה ;64 ,55 ,12 ,רבונה ;75 ,74 ,13 ,גרובמאה

 .וו

 ■גובזנאוו ;65 ׳35 ,קסיוואקלאוו ;55 ׳ןילאוו ;א18 ,ןייאוו ;72 ,56 ,24 ,באלסידיאוו
 ;18 ,קספעטיוו ;59 ,39 ,22 ,17 ,אצינזיוו ;75 ,72 ,61 ,60 ,35 ,25 ,7 ,5 ,4 ,1 ,אשראוו ;74

 (תנידמ) ;55 ,אזימריוו ;10 ,גרובנעטריוו (תנידמ) ;39 ,10 ,ןיוו ;66 ,20 ,7 ,7 ,אנליוו

 .18 ,קעוואלצאלוו ;75 ,34 ,30 ,יוואדאלוו ;63 ,62 ,אטילד ץינשיוו ;55 ,10 ,גדובצריוו
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 .ז

 ,51 <47 ,40 ,39 ,27 ,23 ,20 ,16 ,אווקלאז ;55 ,ץיזאלאז ;75 ,ןילבאז ;37 ,יוואדולבאז
 ןאיעבז ;39 ,זראבז ;55 .בוראבז ;60 ,קיוועשקאז ;42 ,ץישלאז ;71 ,66 ,59 ,58 ,56 ,55־

 .72 ,באחילעז ;א18 ,דארגימז ;66 ,ץינאווז ;75 ,עלאוויקסנידז ;61 ,60 ,(הקירמא>

 .ח

 .21 ,א18 ,12 ,(אמלעח) םלעח ;77 ,קינלעמח ;65 ,58 ,טסוח ;42 ,ןיטוח ;65 ,ןורבח
44, 64, 69. 

 .ט

 אלראט ;55 ,ןישטראט ;75 ,74 ,49 ,45 ׳30 ,(ןילבול ךלפ) בושאמאט ;17 ,אנלאט
 ,דארגינראט ;66 ,65 ,(לאפנרט) לאפאנראט ;29 ,28 ,27 ,22 ,אנראט :69 ,56 ,42 ,(ילרט>
 ;77 ,61 ,60 ,25 ,אקרוט ;14 ,ןיברוט ;65 ,קירווט ;49 ,44 ,הירבט ;69 ,56 ,48 ,40 ,16
 ;62 ,רירט ;75 ,55 ,31 ,14 ,ץיווישיט ;66 ,63 ,ןיטקיט ;18 ,ןיציט ;66 ,11 ,ץיגמסיט
 ־רעשט ;75 ,בוחטסנעשט ;12 ,יצוואנכעשט ;59 ,ץיוואשטעשט ;59 ,58 ,17 ,16 ,בוקטראשט״

 .65 ,39 ׳ץיוואנ:

 .י

 ,א 18 ,12 ,(בלסרעי) וואלסאראי ;17 ,םאי ;66 ,51 ,45 ,(ילפנאי) אלפמאי ;10 ,בורבאי
 .69 ,66 ,65 ,61 ,60 ,50 ,44 ,25 ,םילשורי ;54 ,ץיגסעי ;א70 ,בושטראי ;39

 .ל

 בובל ;75 ,קסאל ;13 ,זמאל ;9 ,ןאירימדאל ;18 ,12 ,רימדאל ;75 ,זראל ;20 ,ןיבאל
 ,42 ,39 ,36 ,35 ,34 ,24 ,21 ,20 ,א18 ,17 ,16 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 ׳2 ,(גרעבמעל>
 ,13 ,11 ,5 ,ןילבול ;77 ,66 ,51 ,לילג .75 ׳68 ,66 ,65 ,57 ,56 ,55 ׳52 ,48 ,45 ,44
 ;69 ,ץישטנול ;61 ,ןודנול ;75 ,69 ,66 ,65 ,63 ,61 ,52 ,48 ,45 ,35 ,34 ,21 ,א1$
 ,קינפייל ;66 ,38 ,20 ,13 ,10 ,9 ,אטיל (תנידמ) ;36 ,21 ,ונרוויל ;58 ,בושטיביל ;34 ,קצול
 ;39 ,יוואקיל ;77 ,אקסיל ;75 ׳69 ,56 ,53 ,44 ,42 ,16 ,10 ,1 ,אטיל ;39 ,גיצפייל ;39

 .9 ׳אלסעל ;56 ,13 ,אנשטנעל ;24 ,בוטרבעל ;77 ,טוהצנל ;64 ,גרובשדנל

 .מ

 ,60 ,רעטסעשנאמ ;69 ,[היבוזמ] יזאמ (לילג) ;18 ,ץיזאבילדאמ ;61 ,60 ,25 ,ץיזדאמ
 ,יוואלמ ;69 ,האיגודקומ (תנידמ) ;44 ,שטאקנומ ;61 ,60 ,25 ,בושקראמ ;75 ,עוואקאמ ;61
 ;34 ,קרמ (הנידמ) ;55 ,ץעמ ;75 ,35 ,32 ,4 ,2 ,1 ,שטירזעמ ;72 ,ןירהעמ (תנידמ) ;75

 .55 ,דארב קריב

 .נ

 .72 ,39 ,גרובשלקינ ;66 ,לופוקינ ;61 ,60 ׳שעווזעינ ;61 ,בושטנעלאנ ;75 ,רהאוודיוואנ

— 315 — 



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 .ם

 ,58 ,17 ,באלסינאטס ;66 ,זריווס ;61 ,בולקאס ;61 ,60 ,ראמטאס ;65 ,17 ,ארוגאדאס

 <10 ,9 ,7 ,(אמינאלס) םינאלס ;22 ,טוגיס ;39 ,1 ,ירטס ;22 ,בוקפארטס ;34 ,ןאפעטס ;65

 .12 ,ילאקס ;65 ,ןיטינס ;66 ,12 ,קצולס ;65 ,אקדובולס ;38 ,37

 .ע

 .65 ,םאדארטנע ;75 ,(אקארק לילג) שדח ריע

 .פ .פ

 ,57 ,55 ,40 ,12 ,4 ,נ ,(ןנזופ ,ןזופ) אנזופ ;47 ,ץיבמעדאפ ;66 ,11 ,ילאדאפ (לילג)

 ־סטיפ ;75 ,36 ,אדרויפ ;55 ,9 ,םהיפ (תנידמ) ;55 ,יאנלופ ;75 ,קסוטלופ ;44 ,לילג ;75
 ,4 ,בוקרטעיפ ;77 ,34 ,א18 ,בושטניפ ;66 ,קסניפ ;55 ׳ףראד שראייפ ;47 ,(הקירמא) גרוב

 ,לאפמארפ ;75 ,5 ,4 ,(אשראוו) אגארפ ;55 ,10 ,גארפ ;49 ,30 ,קסנולפ ;75 ,קצאלפ ;75

 ־דירפ ;72 ,זראבדעזרפ ;55 ,ץיטסורפ ;75 ,ץינשארפ ;א70 ,(ן לאפמארפ) לאפיטנארפ ;22
 ,ןיימד טרופקנרפ ;75 ,72 ,69 ,67 ,64 ,48 ,42 ,34 ,12 ,10 ,רדאד טרופקנרפ ;55 ,גרוב
 ׳אנ 8 ,גרובשערפ ;77 ,39 ,34 ,22 ,20 ,א18 ,16 ,(אלשמערפ) אלסמערפ ;72 ,55 ,23 ,10

 .24 ,א18 ,קסראוועשפ ;47 ,שטיישפ ;31 ,אחסישרפ ;65

 .צ

 .66 ,תפצ ;59 ,58 ,בונישעצ ;75 ,55 ,ץליצ ;75 ,17 ,זנאצ

 •ק

 ־אק ;75 ,69 ,18 ,שילאק ;18 ,ןישולאק ;69 ,ץינזאק ;66 ,51 ,31 ,אלוואק ;13 ,ןירבאק
 ;61 ,קצאק ;69 ,ןיגאה ןיפאק ;12 ,ןיטנאטסנאק ;77 ,75 ,(ינרמאק) אנראמאק ;49 ,בוראמ

 ,וועיק ;14 ,קילנאזיק ;66 ,הניטנאטשוק ;75 ,אנטוק ;75 ,17 ,ץיראק ;61 ,60 ,25 ,בושטראק
 (תוכלמ) ;28 -22 ,ןיידראווניילק ;65 ,גרובנזיולק ;44 ,אווילק ;61 ,60 ,25 ,איראוולאק ;57

 ,24 ,18 ,דארבינסארק ;61 :60 ,25 ,בונישעק ;5 ,4 ,גרעבסגינעק ;16 ,אנפמעק ;69 ,האידנק

 ׳45 ,42 ,40 ,39 ,34 ,22 ,21 ,א18 ,17 ,16 ,10 ,אקארק ;55 ,דלעפפארק (הנידמ) ;55 ,30
 ;75 ,קינשארק ;77 ,42 ,40 ׳ןוילעה לילג ;א70 ,לילג ;77 ,75 ,63 ,62 ,57 ,55 ׳52 ,51

 .20 ,12 ,ץינמערק

 .ר

 ;34 ,בוקאר ;61 ,60 ,25 ,בוחאר ;10 ,שטיוואר ;58 ,39 ,10 ,9 ,אוואר ;75 ,ןימזדאר

 .א18 ,ץינכער ;77 ,66 ,9 ,אשיר ;65 ,הקבירטסימחר ;55 ,ץיטסיור ;55 ,ץינזיור

 .ש

 ;49 ,35 ,34 ,12 ,4 ,3 ,ןישרבעש ;65 ,22 ,אוואניש ;34 ,בולדיש ;63 ,44 ,יקינולאש

 .10 ׳באשרעש ;75 ,18 ,ץילדעש
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 ךיירנייוו סקאמ ר״ד

 .א

 ןט19 ןופ ןראי עטשרע יד ןיא עשראוו ןיא ןראוועג ןריובענ זיא רעגניטע המלש
 ־עג זיא רע .(1)1803 :רעטמיטשאב ךאנ ןגאז געמ ןעמ זא ,ךעלגעמ .טרעדנוהראי
 יא ,הרות יא שימייה ןעוועג זיא׳ס רעכלעוו ןיא ,החפשמ רעקידסוחי א ןופ ןסקאוו
 רעצנאג רעד ןופ רע^אפמאטש ןראפ ךיז טנכער םאוו ,עשטיא ׳ר ,עדייז רעד .הרוחס
 ,עקסאי ׳ר ,רעטאפ סרעגניטע ןגעוו ןוא ,(2)םעלעכ ןיא בר ןעוועג ןייז לאז ,עילימאפ

 -ליוו ןיא ןבעגעגסיורא ,"םיבתכ ס ר ע ג נ י ט ע המלש ר״ד" וצ ריפניירא (*
 .1925 ןיקצעלק .ב ןופ גאלראפ רענ

 ןופ רוס םוצ תורעה יד ןייא "ראי־ןריובעג םרעגניטע ןגעוו" :םרוקסקע םער ךיילגראפ (1
 ;דנאב ןטייווצ

 ־עבראטשעג 1914 ןיא םרעגניטע דיוד טלעטשעגסיוא זיא סאוו ,ווירבדסוחי א טיול (2
 ,םיבוט ןב היה" :םיוברעדעצ ,עשטיא ׳ר ןסייהעג עדייז ןייז טאה אריפש עשיד רעטכאט רענ
 ,רסאמה ןיא ,םלעהב םידוהיה תורוקל ,רענלימ ■טיול ."רישעו הרותב לודג "םלעהמ ברה דכנ
 ¬עג עקאט טרעדנוהראי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא םלעכ ןיא זיא ,אב ,159 ׳ז ,1902
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 רע זא ,ןאמדלאג עיראמ יורפ ,רעטכאט עטסגניי םרעגניטע ןבעגעגרעביא רימ טאה
 ןיא בר א ראפ ןעמענוצ טלאוועג םיא טאה ןעמ ןוא תונבר ףיוא תוכימס טאהעג טאה

 .ןליופ ןזאלראפ טלאוועג טשינ טאה רע ראנ ,ןיאמ־טרופקנארפ
 א ןעוועג זיא רע ןכלעוו ייב ,עדייז רעד ,ןריולראפ ירפ המלש טאה ןטאט םער
 ־אפ םוער ,רעטעפ םוצ רעביר־א רע זיא — טבעלעג טשינ ךיוא ןיוש טאה ,גנילביל
 עשטנעל ןיא בר ןעוועכ זיא סאוו ,רעגניטע לדנעמ בר ,רעדורב רערעגניי א םרעט
 ןעמ יוו ןוא ,החגשה םרעטעפ םער רעטנוא טנרעלעג רע טאה אד .(טנגעג רענילבול)
 ׳ר :ךיוא המבה ראנ ,הרות זיולב טשינ ןעמוקאב םיא ןופ רעגניטע טאה רעביא טיג
 ןעוועג טשינ םיא ייב ןענייז םירפס ענעלטלעוו ןוא ,שטייד טנעקעג ןבאה לאז לדנעמ
 רעגנוי רעד טאה ,רעטעפ םעד ןופ בוטש רעטנארעלאט רעד ןיא אד .לוספ־ףירט
 אד ןוא ,ןטנעמעלע עקידנפמעק אקווד טשינ לענייז המכח ןוא הרות זא ,ןיעזעג המלש
 ןייז ןעק ןעמ זא גנאג ןקידרעטעפש ןייז ראפ ןייטשדנורג ןייז ןראוועג טגיילעג זיא
 ׳ןופ ךיז ןסיירפא טשינ ןגעווטסעדנופ ןוא שטנעמ רעטרעלקעגפיוא ןוא רעטעדליבעג א

 .ןבעל רעגייטש ןשידיי ןלענאיצידארט םעד

 קנילפ א טימ רענרעל־ליווו א ןעוועג םעד וצ ךאנ זיא םאוו ,רוחב רעגנוי רעד
 טלאוועג טשינ טאה לדנעמ ׳ר רעבא .םינכדש יד ייב ןעמונעגסיוא רעייז טאה לפעק
 ןייז וצ ןעניגראפ טגעמעג ךיז טאה רע .ןעמעוו יבא ראפ ןוז־ןרעדורב םעד ןבעגקעווא
 ךקיסאפ א ןעניפעג וצ ןטלאגעגפא ךעלדנע םיא טאה םע ןענאוו זיב ,רעביילקרעביא ןא
 רעכלעוו ,ףלאוו בייל־הדוחי ריבג רעשטשאמאז םער טימ "ןאטעג" טאה רע :גוויז
 ׳וצ טאה המלש .ןעדלאג רעטכאט רעטסגניי ןייז ראפ םלשומ םעד ןבאה טלאוועג טאה
 ריוא רעווש םוצ ,שטשאמאז ןייק ענשטנעל ןופ רעבירא זיא ןוא טאהעג הנותח לזמ

 .(3)טםעק
 ,ןפארטעג םיא טאה סאוו ,קילג םער זןיוא ןעוועג אנקמ םיא טאה רענייא רעדעי
 עצנאג טכארבראפ טאה רע .טרעדאפעג טשינ רענייק טאה ,ןענידראפ לאז רע זא
 םע יוו ,ןרעה ןייג ןעמ טגעלפ לאמא ;רפס א ןיא ןעוועג ןייעמ ,שרדמה־תיב זיא געט
 ׳רעד ,רעווש רעד ןעוו .ןאזינראג רעשטשאמאז ןופ רעטסעקרא רענייש רעד טליפש

 הנויח ןגעוו ,הסנרפ־לעב ןייק ןראוועג טשינ ךיוא המלש זיא ,ןבראטשעג זיא םענראפ
 א) טוח א טאהעג טאה ,לקנאי רעדורב רעטסטלע ריא .עדלאג ,יז טרעלקעג טאה
 י• טאה .שטשאמאז ןופ טייוו טשינ ,ווענאי לטעטש ןבעל דלאוו א ןיא (קירבאפזאלג
 ריא ןוא קנאבמאט םייב ןסעזעג ,ןביוש ןוא םילכ ענרעזעלג ןופ םארק א טכאמעג ךיז

 .(4)דיי־שרדמ־תיב א ,"רענרעל" א ןבילבעג זיא ןאמ

 ךד ובאה אד ,הלכשה ןופ רעטנעצ א ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא שטשאמאז
 ,רבח רעטנעאנ א (םלאמכארק ןמחנ בר) סק״נר םעד ,ךאלב ןועמש בר ןטלאהעגפיוא
 •ד ןופ גנוקריוו יד .ערעדנא ךאנ ןוא םיובנעכייא בקעי ,ףלאוו-חמלש רעדורב ןייז
 ׳־הלכשה ןענופעג ךיז ןבאה שרדמ-תיב ןיא וליפא זא ,םיורג יוזא ןעוועג זי,א םיליכשמ

 ־אז ןייק רעבירא רע זיא רעטעפש ׳."קחצי )ורכז" רפס םענופ רבחמ רעד ,קחצי ׳ר בר א !ערו
 טשינ טאה ןרעגניטע טנעקעג טוג טאה םאוו ,םיוברעדעצ זא ,ןייז רעשמ הראד ןעמ .שטשאמ
 ןורכז" רעד זיא יוזא ביוא .רענשטנעל לרנעמ 'ר רעטעפ םער טימ ןדייז םעד טרעטנאלפעצ
 ־דעטייוו יד .ארבס ערעכיזמוא ןא יוו טשינ רעמ זיא םע רעבא ,עדייז םרעגניוטע עקאט "קחצי
 ערעדנא ןוא ווירב־סוחי םער ןופ לייט ןעמונעג ןענייז עילימאפ םרעגניטע ןגעוו תועידי עקיד
 לטנאמרעד םמיוברעדעצ ןופ לייט ,םיבתכ םרעגניטע ןשיווצ ןענופעג באה ךיא םאוו ,ןציטאנ

 ;לקיטרא
 ;ראי 15 וצ טאהעג הנותח רעגניטע טאה ("אקסיואמאז אקעט״ ןיא) יקצאש .י טיול (3
 רעקיררעטעפש א וצ ךייש זיא "םארק־זייפש א" :זייוונא םיקצאש — ,םדוברעדעצ (4

 .טייצ
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 זיא טקנופ־למאז א .םינינע עכעלטלעוו ןגעוו ןסעומש טראד טגעלפ ןעמ ןוא םירפס
 ־*דימלת יד ןוא םיליכשמ יד ןפערטנעמאזוצ ךיז ןגעלפ םע ווו ,טאטש ןיא ןעוועג
 בוטש יד זיא סאד — :ןעוועג טשינ זיא ייז ןשיווצ ץענערג רעפראש ןייק — םימכח
 טפא ךיז ןעמ טגעלפ אד .רעטאפ םמיוברעדעצ רדנסכלא ,ןעמיוברעדעצ ףסוי ןופ
 א ןלייצרעד ,ןכאז־טלעוו ןגעוו ןוא ארמג רעבראה א ןגעוו ךיז ןהריקח ןפערטפיוא
 ןייז ךאנ לטעטש ןיא ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו ,רעדא ,רעגניטע ךיוא .לטרעווכיילג

 .םמיוברעדעצ יד ייב טסאג רעטפא ןא ןעוועג זיא ,םבייל־הדוהי ׳ר המלש רעווש

 רעבא .ךיוא רענעק א ןעוועג זיא רע .טאהעג ביל רעייז ןרעגניטע אד טאה׳מ
 רעקידעבעל א ןעוועג וצרעד ךאנ זיא רע ראנ .םיא ראפ ערעסערג ןעוועג ןענייז םידמול
 זיא םע .םארנ א ןיוא ןעוועג ליופ טשינ ,ןציוו טימ ןטאשעג ,ךעליירפ דימת ,גנוי
 טשינ ןיהא םיא לאז ןעמ םאוד ,לטעטש ןיא הפיסא רעדא ,החמש ןייק ןעוועג טשינ

 .ןעלטרעווכיילג ןוא ךעלדיל ענייז טימ ןקיווק וצ ןיז ידכ ,ןטעבראפ

 .ב

 טלאוו רע ןוא ,ןייפ ןוא קיאור ץנאג ןסאלפעג געט םרענניטע ןיז ןענייז יוזא
 ןעוו ,ןיז ןעלטרעווכיילג ןוא ןענרעל םייב שרדמ־תיב ןיא טבעלעגפא ןבעל ןייז רשפא
 טשינ ןוא טאטש רעד "יוא טקורעגנא ןיז טאה םאור ,םיזירק רעשימאנאקע רעד טשינ
 ־עג זיא םע :רעסערג ןראוועג דארג זיא האצוה יד ןוא .םדלאג יד ךיוא ןטימעגסיוא
 ןפיוא טשינ זיא רע זא ,ןריפש ןעמונעג ךעלסיבוצ טאה המלש .דניק א ןראוועג ןריוב
 ןייגמוא לאז רע ,ןיושרעפסנאמ םענעסקאוורעד א ןא םאד טייטש יצ :געוו ןקירעהעג
 ןעגנערב טעוו בייוו םאד םאוו ,גנוזייל לסיב ןפיוא ןקוקסיוא ןוא גנאלש ןוא גנילש

 !תילכת א ןכוז זומ ןעמ ,ןיינ ?םארק ןופ

 טשינ ךאד רע טאה עטמיטשאב ןייק עיסעפארפ ןייק ,ןאט רע ןעק סאוו רעבא
 ךיוא טראד טאה ןיילא בייוו םאד לייוו ,טשינ טניול םארק ןיא ןיז ןלעטש ;טאהעג
 ןשיווצ ,םיטאבעלאב־טאטש יד ןופ טניירפ עטוג ערעטלע עכעלטע .ןאט וצ םאוו טשינ
 ןילרעב ןייק ןראפ לאז רע הצע ןא ןבעגעג םיא ןבאה ,םיוברעדעצ ןסוי ׳ר ךיוא ייז
 יוו רעבא :ןצראה םוצ ןעוועג דארג םיא טלאוו ןאלפ רעד .רעטקאד ןיוא ןרידוטש וצ
 ןטראד ,סעדא ןייק ןראפ טעוו רע :ןעניז ןיא ןיירא םיא זיא ?ןעלטימ יד ןעמ טמענ

 .ראפשנא ןא טאהעג רע טאה

 טרעדנוהראי ןט19 ביוהנא םוצ .טלעוו יד ןעגנולקעג טלאמעד טאה םעדא טימ
 ךס י א ןיהא ןגיוצעג ןיז ןבאה׳ס ןוא ,ןענעקרעד וצ טשינ טילבעצ טאטש יד ןיז טאה
 יד .עיצילאג־חרזמ ןופ טפיוהרעביא ,רחסמ ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז םאוו ,ןדיי
 זא יוזא ,ןדיי "עשיליופ" יד יבגל עטרעלקעגפיוא רעמ יד ןעוועג ןענייז רענאיצילאג
 ־ןס א ןראוועג — ״רעגילרעב רעד״ ענליוו ןיא יוו טקנופ ,םעדא ןיא זיא "רעדארב"
 טאהעג בגא טאה םאוו ,ןלאוו ׳ר ,םרעגאווש םרעגניטע ןופ רענייא .ליכשמ ןופ םינאנ
 א ןראוועג ,םעדא ןייק טרעדנאוועגסיוא טאהעג ךיוא טאה ,בייוו א ראפ ןירעדארב א

 ־עגסיוא ךיז טאה .ןטפעשעג ענייז ןיא ןעוועג חילצמ ןוא עזרעב רעד ןיוא רעלקעמ
 םרעגאווש ןטימ ןעז ןוא ןיהא ןראפפארא ךיוא לאז רעגניטע זא ,ךיילג ןינאג טכוד
 ראנ ,ןליופ — שטשאמאז ,דנאלסור ןעוועג זיא םעדא .םעפע וצ ןיז ןגאלשרעד- ךליה
 ןעוועג טראד יא אד יא זיא ןזיירק עשידיי ערעסעב יד ןיא ךארפש עלעיציפא יד
 טיול יוזא טכודעג םי,א ןיז טאה תוחפל ,טנעקעג רעגניטע טאה שטייד ןוא .שטייד
 זא .ןענאטשאב ךיוא זיא ןיילא רעגאווש רעד .הצילמ רעשישטייד ןיא טייקטינעג ןייז

 .ןעמוק לאז המלש
 יד .רופ רעד ןיוא טצעזעג ןאמרעגנוי רעד ןיז טאה ןגראמירפ םענייש א ןיא
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 .ןכאו•; ראפ א ןרעיודעג טפראדעג טאה יז .טייקיניילק ןייק טשינ ןעוועג זיא עזייר
 ךס א ןיא ןוא ,ןסיוטשעגנא ןעוועג לאמעלא זיא יז — זגורב ןעוועג זיא בייוו םאד

 א ךאג טפאשקנעב יד ןראי עקידרעטעפש יד ןיא ךרוד ךיז טסייר םרעגניטע קרעוו
 ןייז ןיא .טפאהעג טאה רע ,ךעליירפ ןעוועג זיא רעגניטע ראנ .קילג־ןעיליטאפ עלעסיב
 עקידתבש יד ןוא שעוו לסיב םאד ראנ טשינ ךיז טימ טריפעגטימ רע טאה לקעמולק
 אזכתסמ ;רעדליב עכעלטע ךיוא ראנ ,ןבעגעגטימ םיא טאה בייוו סאד םארו ,עטאפאק
 א ראפ ןטלאהעג םאד טלאוו םאור ,ןעדלאג רעשיטקארפ ןייז ןופ טייהרענעטלאהאב
 ־דנ י ק ןופ ךאנ .טעברא ןייז טיט ןדייש טלאוועג טשינ רעבא ךיז טאה רע .טייקשיראנ
 רע טאה שטשאמאז ןיא ןוא ,(5)״ךעלעשטנעמ" ןלאמ וצ טאהעג ביל רע טאה ןא זייוו

 .רענעכייצ ןטוג א ראפ םש א טאהעג

 .ג

 ,טנעמאמ םעד ןשיווצ .םעדיוב א ןזאלעגסיוא ךיז טאה ןקילג רעסעדא יד ןופ
 ןיא ךיז ןזייוואב ןייז ןוא ,ןעמוק םרעגאווש םעד ףיוא ןעגנאגעגנייא זיא ךלאוו ׳ר םאוו
 ־תד א לדער םאד ךיז טאה טייצ רעד ראפ ןוא ,עלייוו עשפיה א רעבירא זיא םעדא
 ןעגגאגעגמורא ןענייז ןשטנעמ ךס א .םיזירק א ןראוועג ךיוא זיא םעדא ןיא .ןאטעג

 .טעברא ןא
 םעד ןבאה יתפ ןייז יא ,רע יא .השקשינ ןעגנאגעג דארג זיא ךעלנעזרעפ ןדלאג
 ־וצ ןביוהעגנא ךיז טאה רע ןזא ,ןעמונעגפיוא ןייפ ץנאג ןאמנגנוי ןקידלטעטשניילק
 ?רעטייוו ןייז טעוו םאוו רעבא .ןראוועג ןלעפעג רעייז םיא זיא םעדא עגייש יד .ןקוק
 שיא ראפ ןיוש זיא ,הסנרפ םשל םייה רעד ןופ טפאכעגסיורא ךיז טאה רע יוו םעד ךאנ
 ־םורד יד ןופ ןבאה האנה ןוא טסעק ךיוא רענאווש םייב ןציז וצ ןעוועג טשינ קסע ןייק
 ־ענ ךיז טאה ךלאוו ׳ר .טאהענ טשינ שטשאמאז ןיא טאה רע םאוו ,ןטיכורפ עקיד
 טגיילעגראפ טאה רע .טסיזמוא רעבא ,עלעטש א ןרעגניטע ראפ ןעזוצוצ טסיילפ
 ־דנאה ןבייהנא רע לאז ןזא ,ךעלברעק טרעדנוה ריפ ןבעג םיא טעוו רע זא ,ןהמלש
 דלאג" .ןעמוקסיתא טשינראג טעוו ןופרעד זא ,ןענאטשראפ טאה המלש רעבא .ןעל
 ־"יוו ןוא טלעג סאד ןרטפ לעוו ךיא ןוא ,טעמכחעג ךיז רע טאה ,"דלאג וצ ראנ טייג

 .םישדח ריפ רעביא סעדא ןיא טכארבראפ רע טאה יוזא ,טשינראג ייב ןביילב רעט
 ןעמ ןוא ,טניירפ עטונ ןופ טפאשלעזעג א ןסעזעג ןפלאוו ׳ר ייב זיא לאמנייא
 ,טגאלקעג ךיז ןוא רעגאווש ןגנוי םעד טמירעג טאה םאבעלאב רעד .טסעומשעג טאה
 סרעגניטע טסעג יד ןזיוועג טאה רע .םיא ראפ ןאט טשינ ךאז ןייק ךיז טזאל םע םאוו
 ־עג רעד ןופ רענייא טאה .טנעלאט טאה רע זא ,טנעקרענא טאה ןעמ ןזא רעדליב
 ךיז ,דיי רעשיליופ א ךיוא ,ןסחי א ןוא ריבג רעסיורג א ,ןאזנאטאנ בקעי ׳ר ,טפאשלעז

 :ןפורעגפא
 ןבאה ןענעק ראנ לאז רע ביוא ,ןאלפ םענייפ א םיא ראפ טאהעג טלאוו ךיא

 .עציטש
 עציטש .ןלעפ טשינ טעוו םאד — ךלאוו ׳ר ןסירעגרעביא טאה — ,עציטש —

 זציטש ןענעק םיא לעוו ךיא ביוא ,ןדירפוצ רעייז ןייז לעוו ךיא ןוא רימ ןופ רע טאה
 בייוו ןייז סנרפמ ןענעק ןוא דימת ףיוא טגראזאב ןייז לאז רע זא ,ןפוא אזא ךיזא

 .רעדניק ןוא
 ןראפ לאז ןאמרעגנוי רעד זא ,ראפ ךיא גייל ,בקעי ׳ר טגאזעג טאה ,יוזא ביוא
 ,יז ןענעק ,ןיהא ךיוא ןוז ןיימ טשרע קיש ךיא .יירעקייטפא ןרידוטש גרעבמעל ןייק

 .ןעמאזוצ ןראפ

 ;150 'ז ,ןטפירש עטלמאזעג יד ןיא ,"עלעלשטאק םאד״ ךיילגראפ (5
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 יירעקייטפא ראנ ,רערעדנא ןא ןפורעגפא ךיז טאה ,בקעי ׳ר ,טכערעג טייז ריא
 .רעטקאד ףיוא ןרידוטש רע לאז רעסעב .טלעג ךס א רעייז טרעדאפ

 ןיא ןדליבסיוא ךיז ןענעק רע טעוו םנייא ראפ ןוא :ןבעגעגוצ טאה רעטירד א ןוא
 ןבאפ ייווצ יד ןופ ןבאה ןשטנעמ ןעוו ,ןלאפ גונעג ןעזעג ךאד טאה ןעמ .יירעלאמ

 .הנויה גונעג טאהעג
 טרעהעגוצ קידנגייווש ןוא טרעצראפ טייצ עצנאג יד ןסעזעג זיא ןיילא רעגניטע
 ,םיא ןפלעה וצ יוזא יוו ,ןרעלק עלא טאוו ,טקירדעג טליפעג ךיז טאה רע .םעומש םעד
 ,טגערפעג םיא ןוא םיא וצ טדנעוועג ךיז רעגאווש רעד טאה דניצא .חלצוי־אל םעד
 ־טנע ןא ךיילג ןבעג וצ ןיוא טלמוטעצ קראטש וצ ןעוועג זי,א רע .ןיילא רע טלאה יוו
 םאד .ןאט וצ רעלק א שןיוא טייצ געט יירד ןזאל םיא לאז ןעמ ,ןטעבעג טאה רע .רעפ

 .ןבעל ןקידרעטייוו ןצנאג ןייז ןסילשאב ןראד םאוו ,ךאז א ךאד זיא
 ןבילבעג זיא רעגניטע ןוא ,ןעגנאגעגרעדנאנופ טפאשלעזעג יד ךיז זיא טימרעד

 .ןעקנאדעג ענייז טימ ןיילא

 .ד

 זא ,טלאמעגסיוא ךיז טאה רע ןעוו .רעגנירג ןייק טשינ ןעוועג זיא םולשאב רעד
 סעדייא םעד ,םיא ןופ יוזא יוו ,ןפאג עלא ןוא שטשאמאז ןייק םוא ךיז רע טרעק טא
 ־עש ןייק זא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טאה ,ןיצידעמ־רעטקאד א ןראוועג זיא ,טסעק ףיוא
 יורפ עזייב יד ןעזרעד ןגיוא יד ראפ רע טאה דלאב רעבא .ןייז טשינראג ןעק םרענ
 זיא ,תולוק עריא ןגארטוצרעביא רעדייא :יירשעג ריא ןרעיוא יד ןיא טרעהרעד ןוא
 רע לאז ןעד סאוו ,טדערעג קירוצ ראנ .ןעמיורט עלא ןופ ךיז ןגאזפא רעסעב ןיוש
 ןסעפיוא טעוו ןעמ ןענאוו זיב ,ןטראוו ןוא קידייל ןייגמוא .סייהא ךיז ןרעקמוא ,ןאט
 ,םאד רעדייא ,ןיינ ?ןרעגנוה טעוו דניק ביל ןייז יוו ןעזוצ ןוא ?לברעק עטצעל םאד
 ןייק ןראפ :ענעגייא םאד רעדיוו ראנ !ןראצ םיורפ רעד ךיז ןיוא ןעמענ רעסעב ןיוש זיא
 םענעראמעצאר ןצראווש םעד ןטייבראפ ,םידנב עשידיי יד ןאטסיוא טסייה גרעבמעל
 ףיוא למיירטש עשידיי ערשכ םאד ןוא קאר םענעכוט א ןיוא םעקארטס טימ ןאטפאק
 טשינ םיא ןעמ טעוו יצ ?ןדיי רעשטשאמאז ןעמעלא םעד ןיוא ןגאז ןלעוו םאוו .טוה א

 ?בוטש רעשידיי א ןיא ןזאלניירא ךאנ םיא ןעמ טעוו יצ ,לארשי־רכוע ןא ראפ ןטלאה
 ?ןזיוה םיא טימ ןלעוו ךאנ ןיילא עדלאג ןייז טעוו יצ ןוא

 ־אב -טאה רע ןענאוו זיב ,העד רעד טימ ןגאלשעג ךיז רע טאה געט עכעלטע
 עילימאפ יד יוו ןעזוצ רעדייא :טנעמוגרא אזא טאה ןעוועג עירכמ .אי גףיוא ןסאלש
 ־עטליש ןוא תולוק םיורפ רעד ךיז ןיוא ןעמענ וצ רעסעב ןיוש זיא ,טיונ ןופ םיוא טייג
 טהצעעג ךיוא םיא ןבאה ןעוועג בשימ ךיז טאה רע ןעמעוו טימ עטנאקאב עלא .ןשינ
 טאה ,ןתוחמ א םענייז ןופ דניקרעטסעווש א ,יודנאל לאומש ׳ר ,רענייא .ענעגייא םאד
 רעייז ,רעטסעווש ןייז טימ ןעמאזוצ לאומש ׳ר טאה ןטראד ןוא ,ךיז וצ ןטעבראפ םיא
 ךיז טקערש .ןרעגניטע טימ טהנעטעגנייא ,עמאד עטעדליבעג ןוא עשיטאפמיס א
 ןעק תובוט־תודימ זא ,ןייטשראפ טעוו בייוו רעייא ,םיא וצ טגאזעג ייז ןבאה ,טשינ
 ןא טוט רע ןעוו ,בייל א וליפא ;ןטפאק םענעראמעצאר א ןיא ראנ טשינ ןזייוואב ןעמ

 .חוכ ןייז טשינ ךיוא רע טרילראפ ,לעפ עשלזייא ןא ךיז ףיוא
 ןיא ןוא "שטייד" א ןיא טלדנאווראפ רעגניטע המלש ןיוש ןיז טאה ןגראמ זןיוא
 טאה ןראפקעווא ןראפ ךאנ .(6)גרעבמעל ןייק געוו ןפיוא ןעוועג רע זיא םורא ךאוו א

 1 סקנפ) לקיטרא םלעפאק ןיא טרעוו ןיינ ןוא אי ןשיווצ ריז ןעלקאוו םרעגניטע (6
 זיילב ןעזעג טאהעג םאה לעפאק םאוו זיא השעמ יד .שרעדנא לסיב א טלעטשעגראפ (41—40
 ׳טונ ווירב ךיוא ןאראפ ךאנ זיא שיטקאפ םאוו ,םייצ רעד ןייא ,(2 .ב עז) 2 ׳טונ ,ווירב ןייא
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 לאז רע ,שטשאמאז ןיא (7)ןעמיוברעדעצ טניירפ ןטוג ןייז וצ ורירב א ןבירשעגנא רע
 ־וטש טא :ןויזב ןייק טשינ זיא ןיצידעמ ןרידוטש זא ,ןגאז ןוא ןעדלאג ןייז ןקיאוראב

 .ךיוא ריבג רעדארב א ןופ ןוז רעד ןוא ךיוא ןוז םנאזנאטאנ בקעי ׳ר טריד

 .ה

 טפאלקעגנא דלאב ןוא 1825 ןיא ךרעב ןעמוקעגנא רעגניטע זיא גרעבמעל ןייק
 (1\ו 1■(]^1 ח 1 ^■!ו-(_1ו\יז1ו!״1ו(■ 1_<111י3ת51:;1]ן: .טוטיטסניא ןשיניצידעמ םעד ןופ ןריט יד ןיא
 ןייק ,ןעמונעגוצ םיא טאה ןעמ .(ןעמאנ רעלעיציפא רעד ןעוועג זיא ^ 1_סח11נ01י§
 עשיטקארפ א ןעוועג זיא סע ראנ — טריטסיזקע טשינ ןבאה ןעגנוצענערגאב םוש
 .םוידוטש םוצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ זיא טנעדוטס רעטנראיאב רעד :טייקירעווש

 ןופ .םעטסיס םוש ןא רעבא ,םירפס־הלבשה טימ טנעיילעגנא טאהעג ךיז טאה רע
 ,ןשינעטגעק עשישטייד ענייז ןוא ,זקא־תרוצ ןייק טנעיקעג טשינ רע טאה ןייטאל
 ־עגפא טשיג ךיז טאה רע רעבא .טקעלקעג טשינ ךיוא ןבאה ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה
 ־עג םורא ראי בלאה א ןיא זיא רע ןעוו .הדמתה טימ ןעגרעל ןעמונעג ןוא ןקארש
 ־םרוד ןיומ• זיא רע זא ,ןעמיראב טנעקעג ךיז רע טאה ,םייהא םעיצאקאוו ךיוא ןראפ
 ןעט טאה קיטייצביילג .ןייטאל םאלק ןטשרע םעד ןוא שטייד ןסאלק יירד ןעגנאגעג

 .ךיוא םידומיל עשיניצידעמ יד וצ ןזאלרעד ןיוש ם יא
 ןעוועג וליפא זיא טלעג טימ .טבעלעגנייא טוג ךיז רעגניטע טאה גרעבמעל ןיא
 ־יטעטיזרעוויגוא ענייז ןשיווצ .טנאסערעטניא ןעוועג זיא ראפרעד רעבא ,ךעלפאנק
 ןיא רעקידעמ־בייל רעקידרעטעפש ,יקסנילעשז דלאנרא ןעוועג ךיוא זיא םירבח עש
 ־עשז :טיבעג רעדנא ןא ־יוא ךאנ ןפארטעגפיונוצ םיא טימ ךיז טאה רעגניטע .ןיוו
 סאד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבאה םיא .רעלאמ רעטריטנעלאט א ןעוועג זיא יקסניל

 .(8)ןרעגניטע ןופ ןבילבעגרעביא זיא םע םאוו ,דליב עקיצנייא

 דיא ,ןגעלאק ענייז ןשיווצ ןסייהעג טאה רעגגיטע יוו ,"אמאלאז עגיטסול" רעד
 ביל טאה רע .םיריבג ןוא םיליבשמ רעגרעבמעל ךס■ א ייב טסאג רעטפא ןא ןעוועג
 ,ןבאה האנה ךיוא ןעמ טגעלפ םיא ןופ ןוא ,טפאשלעזעג ןיא ןעגנערבראפ וצץ טאהעג

 .גגוצ רעפראש ןייז ראפ טאהעג ארומ לסיבא אמתסמ טאה ןעמ שטאכ

 .המא םוצ רעטנענ זי.א רעכלעוו ,!םייפאב ףראר ןעמ ןוא ,רתוס לטיב א ךיז ןענייז עדייב .1
 ןופ ראפפא םעד ראפ ךאנ ןבירשעג רע זיא סנטשרע .1 ׳טונ זא ,טשינ קפס ןייק זיא רימ ייב
 !טוג א וצ ;בירשעג 1 זיא סנטייווצ .םורא ראי בלאה א יוו רעמ ןיא ןבירשעג זיא 2 ;םעדא
 ,שטשאמאז ןיא ןבירשעג זיא 2 ׳טונ ,טרעקראפ ;יורפ רעד ראפ טמיטשאב טשינ זיא ןוא טניירפ
 :"רונש יד טניימעג ןוא רעטכאט רעד טגאזענ" לטיבאאד סאה רעגניטע זא ,ךיז טכוד רימ ןוא
 ןייז וצ — הרעשה ןיימ טיול) עמאד רעטנאקאב א וצ ווירב םעד טיט ףיז רע טדנעוו ןדנעוו
 'ר ראפ טאהעג הנותח טאה םאוו ,רעטכאט רענשטנעל םלדנעמ ׳ר ,עזיורדונח דניקרעטסעווש
 ווירב ןייז ןענעיילרעביא לאז עדלאג ןייז ךיוא זא ,אתסמ רע טאה טניימעג ראנ ,(יודנאל לקנעי

 .יונעג םקירעביא טשינ טריטיצ בגא טאה לעפאק .םעכ ןקידנעטש ריא לסיבא !ליטש ןוא

 רבגנוצעש" גנורנעוו רעד ןופ ,"םיוברעדעצ רערעייט" :זיולב ןכאמ ןעק "ב״צ :ייהט" (7
 ־רעדעצ עקאט זיא טאסערדא רעד זא ,ןעגנירד ןעמ געמ "דניירפ רעטסרעייהט ןוא רעקידריוו
 ססייה ,טאה ןוא דיחי־ןב א ןעוועג זיא םזוברעדעצ רעדנסכלא זא ךאנ טרפב ,רעטאפ םמיוב

 ;טאהעג טשינ רעדירב ערעטלע ןייק ,םע

 עיראמ יורפ) ןבראפ ןיא טלאמעג ןעוועג זיא סאוו ,אפוג דליב םאר זיא םנקירעביא (8
 ־ראפ ,(םפינש ןיא לדאנ ענעטנאילירב יד טעשטשילבעג טאה םע יוו ,ךאנ טקנעדעג ןאמרלאג

 סעיפאק עכעלטע זיולב ןענייז ןבילבעגרעביא .םישרוי םרעגניטע ןופ םענייא ייב ןראוועג ןלאפ
 ;דליב ןקיזאד םעד ןופ עיפארגאטאפ א ןופ
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 ןוא (9)טוטיטםניא ןיא םוידוטש ןייז טקידנעעג רעגניטע טאה 1830 ביוהנא
 ראנ .ןדירפוצ ןייז טגעמעג■ ןוא ליצ ןייז טכיידגרעד טאה רע .םייהא קירוצ קעווא
 ,גנונעפאה ןייז ןראוועג םיוקמ טשינ זיא םע :ןאטעג ייוו םיוועג׳סיא טאה ךאז ןייא
 רע טאה ןצנאגניא ,תמא .יירעלאמ ןיא ןדליבשיוא ןבעגנייא םיא ךיז טעוו םע זא
 רע זא ,רימ ןרעה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא ףאנ ןוא ,ןפראוועגקעווא טשינ םאד
 לעפתנ ןענייז עלא ־.זא ,ןעמיובנעכייא ןופ דליב אזא טנכייצעגנא ןורכז יפ לע טאה
 ,יירעבאהביל א זיולב ןעוועג ןיוש זיא םע רעבא .(10)טייקכעלנע רעד ןופ ןראוועג

 .םעיציבמא םוש ןייק ןא

 םיובגעכייא בקעי
 (ןורכז־יפ־לע ןרעגניטע ןופ טלאמעג)

 רמ טעטיזרעווינוא רעגרעבמעל ןופ טאיראטערקעס םענופ ךיא באה גערפנא ןיימ ריוא (9
 ^1ל11מ1- נמ1- םעד טקוקעגרעביא לאמ ייווצ טאה ןעמ זא ,רעפטכע ןכעלדניירפ םער ןעמוק
 ןטראד טאה ןעמ ןוא 01310011131:1101 ]11051311101, ?1111050ק1101:01ת, ד11€010£0111מ1, 01111־111־£1>1־11111

 ןייק ןייז טשינ ןעק ןכעווטסעדנופ ראנ קידריווהרעמ רעייז זיא םאר .ןענופעג טשינ ןרעגניטע
 ־אפ רעד.ןופ עיצידארט יד (א :תויאר .טרידוטש אי גרעבמעל ןיא טאה רעגניטע זא ׳קפס םוש
 םאוו .1829 רעבמעצעד ןט13 םעד טריטאד ,ןיוו ןופ םיא וצ ווירב םמיובלוש רעזאי (ב ;עילימ
 "1־16110 83100100 £010§61, :טריפערדא זיא ווירב רעד .ןריפאפ יד ןשיווצ ןענופעג באה ךיא

 "361611651 1)11 !)!סל 110111 10־ :ץ א ז א?א טאה ןוא 030111 361־ ,\11x1. 0ל001216 10 1^6011161§"

.[''?101:] 0105001§31 610601(1 20 •0161 

 ."".וז האמל םישלשה תנשב אפור םשב רתכומ בובלמ ובושב" :םיוברעדעצ (נ

 ןט14 םעד טרייטאד ,םעדא ןופ דלאג ןאעל ןוזנרעדורב סרעגניטע ןופ ווירב א ןופ (10
 :1849 רעבמעוואנ
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 שטשאמאז סקנפ

 ־יז ןיא טקעדעגפיוא ןייז־דנו־ענ ןייז ןופ טייצ רעד ראפ רעבא רע טאה ראפרעד
 רעירפ .טכירעג טשינ ןיילא רעירפ ךיז טאה רע ןכלעוו ףיוא ,טנאלאט םעייג א
 ןיילא ןוא ךעלדיל־טאפש ןוא םעמארגיפע ןביירש ,ךעלטרעווכיילג ןגאז רע טגעלפ
 ןענופעג רע טאה גרעבמעל ןיא .עדרעוו א םעפע טאה סאד זא ,ןעוועג דשוח טשינ
 ןיוש זיא אד ,םילשמ ענייז ןביירש וצ ןביוהעגנא רע טאה אד .רעביירש םעד ךיז ןיא

 .־ץוא "עלעקרעס" ןראוועג ןפאשעג אמתסמ

 .ו

 ־ידעמ" לטיט םער ןבעגעג זיולב טאה טוטיטסניא רעגרעבמעל רעד סאוו ,םאר
 ןבאה ןדיי רעשטשאמאז .הרצ עבלאה א ןעוועג ך אנ טלאוו ,"ראטקאד" טשינ ,"רעק
 טניורקענ דלאב םיא ןוא ךעלדניירפ רעייז ריע־ןב ןטרידוטשעגסיוא רעייז ןעמונעגוצ
 .*ורטוצ ןטפלופ סעד םיא וצ טאהעג ןטלאוו ייז ."רעגניטע ראטקאד" ןעמאנ ןטימ
 ־עג ךיוא טלאמעד ןיוש טאה םארו ,ץעזעג א טיול טאוו ,ןעוועג רעבא זיא טכעלש
 ךיז טראטעג טשינ לושביוה רעשידנעלסיוא ןא ןופ טנעוולאסבא ןא טאה ןטלאג
 ־אזקע־הבולמ ןטלאה טזומעג רעירפ טאה רע .ןליופ ןיא קיטקארפ וצ ןעמעג ףכית
 רעבא .ןטיירג ןעמונעג ךיז טאה רעגניטע .טעטיזרעוויגוא רעוועשראוו םייב םנעמ
 באה ,טרעדאפעג טאה ןעמ םאוו ,םרוק םעד ןייגוצברוד ןזיוואב טאה רע רעדייא
 ןגעו־ ןרעלק טנעקעג טשרע טאה רעוו .דנאטשפיוא־רעבמעוואנ רעד ןבארבעגסיוא
 טאה ןעמ ןוא ,ןאזינראג ןשפיה א טימ גנוטסעפ א ןעוועג זיא שטשאמאז ?ןענרעל
 ־ראפ וצ ןסאלשאב רעגניטע טאה .ןרעוו טרעגאלאב טעוו יז זא ,ןטכיר טנעקעג ךיז
 טוה סלקעי םרעגאווש םעד ןיא ךיז ןצעזאב וצ ןוא טאטש יד עילימאפ ןייז טימ ןזאל
 ־עג זיא שטשאמאז .עקיטכיר א ןעוועג עקאט זיא ענייז ערעשה יד .עוועגאי ןבעל

 .םעיצארעפא־םגירק יד ןופ טקנופלטימ א ןראוו

 ־עג זיא סאד .ערעלאכ עבעלקערש א ןכארבעגסיוא ןליופ ןיא טאה 1831 רעמוז
 א טבארבעג טאה רעטילימ עשיסור םאד םאוו ,דגאל ןיא עימעדיפע עטשרע יד ןעוו
 טעוועשובעג ךיוא טאה רעפרעד עקימורא יד ןיא ןוא עווענאי ןיא .ךיז טימ הנתמ
 ־יוטקאד לאצ יד .ןבעג הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז ןבאה תוררש יד ןוא ,הפגמ יד
 ןעוועג טשינ יד ןענייז גנוגנערטשנא רעטסערג רעד ייב ןוא ןיילק ןעוועג זיא סיר
 סדלאג ןיא זא ,ןראוועג ראוועג טבאמ יד זיא אד .עקנארק עלא ןענידאב וצ תלוביב
 רעוועשראוו ןלעמראפ ןייק טשינ תמא ךאנ טאה םאדו ,רעניצידעמ א טציז טוה
 ןטור טזאלעג ןרעגניטע ןעמ טאה .סרוק ןלופ םעד טקידנעעג טאה רע ראנ ,םאלפיד

 .עקנארק־ערעלאכ יד ןעלדנאהאב ןעמענ ןסייהעג ןוא
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 שטשאמאז סקנפ

 םאה רע .ןבעל ןוא בייל טימ טעברא רעד ןיא ןאטעגניירא ריז טאה רעגניטע
 טאה רע ,טלעטשעג ךיז טאה ןיילא רע רעכלעוו ןיא ,הנכס רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ,קאלאפ ןוא דיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןכאמ וצ טשינ ,טכאנ ןוא גאט טעבראעג
 ראפ ןעקנאד וצ טאהעג עקאט םיא ןבאה ןשטנעמ ךס א .ךייר ןוא םערא ןשיווצ

 .ןבעל רעייז

 .ז

 ־עג ךיז טאה שטשאמאז — ,טקידנעעג ךיז טאה המחלמ עשיליופ־שיסור יד
 ־אס םוצ טשרע ןבעגעגרעטנוא ךיז טאה ןוא ןטקנופ ערעדנא עלא יוו רעגנעל ןטלאה
 ןייז ןיא עילימאפ ןייז טימ טרעקעגמוא ךיז טאה רעגניטע ןוא — 1831 ךוס עמ
 טלעטשעג ךיז טאה לאמארעדיוו .עקנארק םיא וצ ןייג ןעמונעג ןבאה םע .טאטשמייה
 םעד ןטלאה טציא טזומעג רע טלאוו ןיד-יפ-לע ?רעטייוו םאוו :עגארפ יד םיא ראפ
 ,ןעוו םאוו רעדייא ןוא ,קסע רעגנאל א ןעוועג זיא םאד רעבא .עשראוו ןיא ןעמאזקע
 רשפא :לזמ לקיטש א טאהעג רעבא רע טאה .ןבעל וצ םאו ו ןופ ןעוועג טשינ זיא

 ־תריסמ ןייז ןופ טנעקעג םינפא םי.א טאה טכאמ יד .ןבעל ןייז ןיא לאמ עקיצניייא םאד
 יניא רעלאניצידעמ) םוקיזיפ רעד ,יקסנעשזב ר״ד .עווענאי ןיא טעברא רעקידשפנ
 ךרוד טקוקעג ןוא םיא ןופ ןטלאהעג רעייז טאה ,עינרעבוג רענילבול ןופ (ראטקעפס
 טאה יקסגעשזב .טריציפירטסאנ טשינ ךיז טאה רעגניטע םאוו ,םעד ךיוא רעגניפ יד
 תואופר ןבעגסיורא לאז רע ,לטעטש ןופ■ רעקייטפא םעד גנונעדראראפ א ןבעגעג
 "ירפ א ןריפ וצ ןראוועג ךעלגעמ םיא זיא טימרעד ןוא ,ןטפעצער םרעגניטע טיול
 ןיא ןאד ןענייז ערעדנא ןייק — םיריוטקאד עשירעטילימ יד טימ .קיטקארפ עטאוו
 ןכעלפ ייז .(11)ןעגנואיצאב עטונ ןיא ןעוועג רעגניטע זיא — ןעוועג טשינ שטשאמאז
 ־גיטע ןעמ טאה ןכיגניא .ןפור ייז טגעלפ רע ןעוו ,םמויליסנאק ךיוא וליפא ןעמוק
 גנולייטפא רעד ןיא .לאטיפש ןשיטאטש ןופ ראטאנידרא ןא ראפ טמיטשאב ןרענ

 ןשידיי' םוצ שיגרענע ןעמונעג ךיוא ךיז טאה רע .ןטייהקנארק עשירענעוו ראפ
 ןטראד טאה רעגניטע .טעדנירגענ טאהעג טאה ריבג רעקיטרא ןא סאוו ,שדקה
 ־יכורא גאט עלא ןיהא ןעמוק וצ ןעוועג בייחתמ ךיז ,גנונעדרא עטוג א טריפעגנייא
 א שדקה םעד ןראפשוצנייא ידכ ,תואופר יד ןיילא טכאמעג ,עקנארק יד ןקוקוצ

 .טוועצאמראפ
 'לאמנייק םנקירעביא ךיז רע טאה ןיילא — רעגניטע ר״ד רעד טאה ןכיגניא
 םאוו ,לטיט א ןצונ טלאוועג טשינ ;ןבירשעגרעטנוא טשינ ןוא ןפורעג טשינ יוזא
 ־אמ רעבא .קיטקארפ עסיורג .א טאהעג — ןבעגעג טשינ םיא טאה טוטיטסניא ןייז
 ןעמ .קיצניוו טלאצעג ןבאה ןטנעיצאפ יד .טגנעעג ןעוועג רעטייוו רע זיא לעירעט
 ־ראג ערעמערא יד םיא ןבאה ,טעומב קפתסמ א זי.א רעטקאד רעד זא ,טסווועג טאה
 ענעשעק ןופ ןעמענוצסיורא טליופעג ךיז ןבאה עכייר יד וליפא ןוא ,ןבעגעג טשינ

 ־ניטע ןופ ןבירשעג ,ווירב־קנאד א ךיז טניפעג השורי רענעריפאפ סרעגניטע ןשיווצ (11
 ןעמהאנ םיא ...עדניימעג ןעשיטילעארזיא ןעגיזיה רעד רעייטשראפ" יד :םאוו ,טנאה םרעג
 וגאה רעכלעוו ,"יקצינרעטאפ ןדעה עטצרא רעטילימ" םוצ !קיש" רעונהאוונייא ןעגיזיה רעללא
 ־אכ רעד ןופ טייצ רעד ןיא לעיצעפס ןוא ,שטשאמאז ןיא ןייז ןקיראי־םקעז ןייז ןופ ךשמ ןיא
 ־עטלעהראפ־רוטלוק יד ראפ .גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ןפלאהעג ןפוא ןטסנעש ןפיוא ,ערעל
 הליהק ר ע ש י ד יי רעד ןופ ווירב רעד זא (א :שיטסירעטקאראכ זיא טייצ רענעי ןופ ןשינ
 ןיא טסניד ר ע ש י ל י ו פ ־ ש י ק ו ר רעד ןיא רעטקאד־רעטילימ ן ש י ל י ו פ א וצ
 םעד ןופ (טפירשצדאווש) טפירשריפ יד זא (ב ןוא ,ש ט יי ד היוא ןבירשעג זיא ן ל י ו פ

 •אקווד ,ןסטפירשעג ענייז ןופ לייט ןטסערג־טייוו םעד יוו טקנופ ׳ןבירשעגנא רעגניטע טאה ווירב
 ;תויתוא ע ש י ד יי טיפ
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 שטשאמאו סקנפ

 ראפ טנידראפ רע טאה תורצ טיט שיוק .(12)ןדליג עשיליופ ייווצ םנטסכעה ,ןייא
 .ןסקאוועג ןילא ערה־ןיע ןייק זיא םאוו ,עילימאפ ןייז

 טאה טונימ רעד ןיא .ןעמאזקע־הכולמ שוצ טיירכעג ךירא ךיז רע טאה וניבל־וניב
 םע .ערעכיזמוא ןא ןעוועג טראפ זיא עיציזאפ ןייז רעבא ,טפראדעג טשינ םאד רע
 ,דסה ןייז שיא ;ופ ןאטפא לאז רעקייטפא רעד רעדא ,סוקיזיפ רעד ,ןעוועג גונעג זיא
 שעד ןופ ןראוועג ןכארבעג ;יוש רע טלאוו ,ןרםטראפ שיא לאז אנוש עדאיל א רעדא
 ־אווש רעבייר רעד) עשראוו ןייק ןראפעג 1884 רעדא 1833 ראי ןיא רע זיא .טיורב
 רעבא .(תואצוה ךיוא ןפלאהעכשיורא שיא טאה ,יקשלאפאנשארק ץרעה ,רענייז רעג
 קנארק ךעלרעפעג יוזא עשראוו ןיא זיא רע .ןזיאלעגפא טשינ שיא טאה קילגמוא םאר
 שיא ןעט טאה שטשאטאז ןיא ןוא ,ןבעל םאד טגאזעגפא שיא טאה ןעמ זא ,ןראוועג
 ,טלעג סאד ןסעגעגפיוא טאה קנערק יד רעבא ,ןראוועג טנוזעג זיא רע .טנייוואב ןיוש
 טיט בייוו שוצ שייהא ןרעקוצטוא טשינ ךיז ידב ןוא ,טבארבעגטימ טאה רע םארו
 םע יוו טיירגעגוצ ןעוועג זיא רע רעדייא ,ןריניטאזקע ךיז קעווא רע זיא ,טשינראג
 (1^ימ> "רעניצידעמ" לטיט שעד ןבעגעג שיא טאה עיסימאק יד .ןייז וצ רעהעג
 וצ טבער ןטיט ,רעשדלעפ ןיט א טיידאב טאה םאד םאוו ,"הגרדמ רעטייווצ רעד ןופ
 ־ענ אזא טיט טא .(13)עטםקינייוועניא ןייק טשינ ,ןטייקנארק עקידנפיורד זיולב ןלייה
 תוגאד ןוא תורצ עטלא יד ןיא ,םייהא ןראפעגקירוצ רעגניטע זיא לריפאפ ןקידבעב
 ־ונעגנא טאה רעקייטפא רעד לייוו ,ןעוועג יוו רעטייוו טריציטקארפ טאה רע .ןיירא

 .פאק ןייז רעביא ןעגנעה ןבילבעג זיא ארוט יד ראנ .ןטפעצער ענייז ןעמ

 .ה

 רע טאה הטורפ ןייק ,יירעביירש ןופ טאהעג רע טאה תחנ לשיב עקיצנייא םאד
 ךיוא טכארבעגסיורא טאה רע םארו םאד ,טרעקראפ .טנידראפ טשינ םעד ןופ הלילח
 זיא קרעוו רעדעי ןופ םעיפאק -ךניפ ןוא ריפ ןביירשוצרעביא ךיוא טניט ןוא ריפאפ
 שיא ראפ ןעוועג טשינ זיא םע רעבא ,האצוה עקיטנאק ץנאג א רשפא שיא ראפ ןעוועג
 ־אלטאג ןוא .ךאז א םנייז ןענעייל ךיז ןצעזוצקעווא יוו ,ןגינעגראפ רערעסערג ןייק
 ־עג קנארק טראד ןוא שטשאטאז ןייק ןראוועג טלגאווראפ 1837 ןיא זיא םאוו ,רעב
 ןכלעוו וצ טנעיצאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ שיוועג זיא ,ערעלאכ ךיוא ןראוו

 :טגאזעג טאה רעגניטע
 ."עלעקרעס" ןייט ןענעיילראפ רעסעב ךייא לעוו ךיא ?ערעלאכ ךייא גיוט סאוו"
 ־אלטאג וצ טיג ,ףראוועג טנוזעג ןיב ךיא ןוא ןזעלעגראפ ןיילא רימ טאה רע"
 שפיה .רעטרעוובעטש ענייז ןופ טאהעג האנה יוזא טשיג ןבאה ערעדנא .(14)רעב
 ןיא שתס טשינ ןראוועג ןבירשעג ןענייז שילשמ ענייז ןוא ךעלסעוואטאק ענייז ;ופ
 שינערעהוצנא ןא םנייז ןוא ,(15)ןענאזרעפ עקידעבעל ךיוא ראנ ,ןיירא טלעוו רעד

 .טקנעדעג ןעמ טאה
 ־עלעטשטפירש רעשידיי וצ ןעמוק סרעגניטע ןופ ןוויטאט יד ןוא טנעטאמ רעד
 רע״לעוו ,טנאה רענעגייא ןייז טיט ןבירשעג ,טנעמוקאד א ןיא טריסקיפראפ זיא ייר

 :תואב תוא שיא ןעגנערב וצ טניול םע זא ,עוואקישט יוזא זיא

 ;םיוברעדעצ (12
 ;523 'ז ריוא "!סיוזעג סמייז״ דיל סאד ךיילגראפ — אפוג םראד (13

 ;253 ,1 טאלבסקלאפ עטיידיי (14
 בקעי ריוא ןבירטיעג ןעוועג זיא "רעבי יד" :ןאפדלאג עיראיפ יורפ ןניפ גנולייטטיפ (15
 באה ןעמהיס עטלאק א" ;6 סייז .6 'פונ ,1913 סלעוו עטייריי ,תונורכז ענייפ ,ץרפ .ןענאפפייר
 .ימעלקנערק א ,עס:אלב א ,ענעדוי ערעגאפ עכיוה א .רעמופ םלאקזהי רבח ןיימ ,טאהעג ךיא
 "..."תוחוכ ענייפ יוא" :קירנעטט׳ םיירט׳ .טבאפעג עלאקרעס ןייז רעגנימע ר״ד טאה רחיא ןופ
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 אי־־ווצ גרעבמעל ןיא ןענייל וצ ןגירקעג ךי.א באה רהאי עכעלטע ראפ"
 ערעדיא םאד ןוא "טלעוו עטראנעג איד" ןפייהעג טאה םנייא .ךעלכיב
 טעבראעגרעביא ראג ןוא טצעזעג רעביא ןינעז ךעלכיב עדייב ."ילעטלא"
 רעד" שטאד ףיוא טסייה עטשרע םאד .שידיי ךיוא שטאד ןדפ ןראוועג
 א ־ר זא ,ןהעזעכ יצ באה ךע — .ךהאזניבאר" ערעדנא םאד ןוא "ךיטראט
 ןינעז סאוו ,עכלעזא ונייהד ,ןיללעפעג ןישנעמ ךס א רעייז ןינעז ךעלכיב
 ךע ןיב ,עטשרע איד .םעקאטפארפ ןינעז סאוו עכלעזא ןוא םרענעק עסורג
 בעפע וזא ןהעזעג ןעבאה אייז לאוו ,ןיללעפעכ טזומעכ םע טאה ,רעשמ רימ
 ,ןעבירשעכ ןושל שידיי ךיוא ןהעזעג טינ רעהא זיב ךאנ ןיבאה אייז םאוו
 בוא — .ךוב השעמ א טניילעג םעפע ןעבאה אייז לייוו ,ערעדנא איד ןוא
 תמחמ ךע לליוו ,ןעראוועג טכאמעג טשינ רעדא אי ןינעז ךעלכיב ,איד
 זא ןהעזנא ןוש ןייללא רעכעלטיא טעוו םאד ראנ ,ןיגאז טשינ םימעט המב
 ןושל ןעשידיי ןעטסארפ ןיא ןעבארש וצ ןאלפ רעד רימ טאה םנעטסגינייוו
 ןאמ ןיא זיא םע בוא טפירפעג ךבית ךימ באה ךע ןיראוו ,ןיללעפעג טזומעג
 סאד .ןעבארש יצ ןושל םעד ןיא ןוא רעגייטש םעד ןיא םעפע ךיוא הכ
 ןוא םילשמ עגיצנייא ןהעוועג זיא ןעבירשעג באה ףע סאוו ,עטשרע
 אייז זא ,ןהעזעג באה ןע .(עמארגיפע םע טסייה שטאד ךיוא) ךעלתובתכ
 םלא טפאהיצ רימ אב טאה ןעט ,ןיללעפעג קראטש רעייז םלוע םעד ןינעז
 ־עגרעביא םע ךעז טאה רעכעלטיא ןוא ,ןעבירשעג ראנ באה ךע סאוו
 .ןעזארענ ןוא םרעלהעפ עמאס טימ ,זיא רעגייטש רעד איוו ,ראנ ,ןעבירש
 רימ באה ןיא ןיזעוועג בשימ ךימ ךע באה ,ןהעזעג םאד באה ךע איוו
 םיצ ןיא (עמארגיפע) ךעלתובותכ ןוא םילשמ ךס א טכארטעגסיוא ןייללא
 ןייללא רימ ךיוא רעבא ךעמ באה ךע .קיטשרעטאעהט ץנאג א ראג ףוס
 ןינייל יצ ןיבעגענ ענעבירשעג םאד באה ןוא ןיזאלראפ טלאוועג טשינ
 רעייז טניילעג ןוש ןעבאה ןיא טקישעכ רעייז ןינעז םאור ןישנעמ עכלעז
 ׳•עז םאוו ,ןישנעמ עבלעז רעדיוו ןיא ,תונושל ערעדנא ךיוא רעכיב ךס א
 ידכ ,ןושל עשידיי םאד ראנ רהעט טשינ ןינעק ןיא םעקאטסארפ ראג ןינ
 ־קישעג איד .ןיגאז יצרעד טעוו רע םארו ,ןערעה ןעכעלטיא ןופ לאז ךע
 ־אטפארפ איד ןוא רעגייטש רעייז ךאנ טבולעג םע ןעבאה ןישנעמ עט
 ,ןיטעב יצ ןיבוהעגנא ךעמ ןעבאה רעבא עדייב .רעגייטש רעייז ךאנ םעק
 ־ירשעג באה ךע םאוו םאד לאז ךע זא ,רעייז דניציא .ךאנ ךעמ ןיטעב ןיא
 ךעמ ליוו ךע :ןיזעוועג בשימ וזא רעבא ךעמ באה ךע ,ןעקורד ןיזאל ,זעב
 ןוש באה ךע םאוו םעד ץוח — ןינעק לאז ךע זא ,ןאלפ א וזא ןעגיילראפ
 ־אעהט ונייהד ,ןרעוויל וצ םיאנ להאמ עללא ךאנ — םנעבירשעג טיירג
 ערעדנא ךאנ ןיא (עמארגיפע) ךעלתובתכ ,םילשמ ,תושעמ ,םעקיטשרעט
 קיטראפ ןאלפ םעד טימ טאז ןאמ ןופ ןיב ךע — .רעגייטש םעד ןיפ ןעכאז
 ךע לליוו םלוע םעד ראנ ,ןרעוויל וצ םיאנ להאמ עללא דנאטשמיא ןיב ןיא
 ןעללאז ,ןעקירד דניצא לליוו ךע םאוו לעכיב ןטשרע םעד ךיוא זא ,ןיטעב
 באד זא ,ןעבאה ןעלליוו םאוו ,ןישנעמ איד ןופ עכעלטע טעמתחעג ןאז
 *וצ ןיללעוו אייז זא ,חיטבמ אייז ןיב ךע ןוא .טקירדעג ןאז ללאז לעכיב

 בינ ךע זא ,עבט עטצראוושראפ א רזא ןוש באה ךע ןעראוו ,ן.אז ןעדירפ
 -עג טעוו טציא .ןאז ןעדירפוצ רימ ןופ ללאז ןעמ זא ,הימ סורג דימת רימ

 ־רעס" טסייה םע ,םעהיצפיוא ךניפ ןיא קיטשרעטאעהט א ןירעוו טקירד
 ךעלתובתב ןוא םילשמ ןיא "רעדירב א ךאנ טייצראי איד רעדא עלעק
 ריפאפ ןייש ךיוא ןירעוו טקירדעג לאז םע זא ,ןהעז לעוו ךע .(עמארגיפע)
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 ־ייל םוצ ןאז טכאל ץנאג ןעכעלטיא לאז םע םאמ תויתוא עבלעז טימ ןיא
 ־הטיתח םעד 6ןיוא ךעז ןילעוו םאור ,ןישנעמ איד ןיפ ןעמהענ איד ןיא ,ןענ

 ."לעכיב םעד ןיא טקירדעג ןאז ןילעדד ןינמתה ןיגוב

 .ט

 ןבירשעכ רעמיטע טאה קרעוו ענייז וצ טקעפסארפ ןקיזאד שעד זא ,ךעלגעט
 ־עדא ןיא ןזאלעגסיורא טאה רע תעשכ ,ןראי רעקיצרעפ יד ןיא ,רעטעפש לסיבא
 קפס ןייק זיא םע רעבא ,(לעמעג עטגיילעגייב םאד עז) ךעלטיווק־רירעמונערפ ענייז
 ענ־יז ןקורד וצ קנאדעג ןטיט ןגארטעג ךד רע טאה 1837 — 1836 ןיוש זא ,טשינ
 ־דא ןטנאקאבמוא ןא וצ 1837 ביוהנא רע טביירש ,ןגאז דלאב ךייא זומ ךיא .קרעמ
 טלאוו םאד ."םילשמ" יד ייס ,"עלעקרעס" ייכ טקורדעג ןעז לידו ךיא זא ,טאסער
 ךיא ־אהראפ דלאהדנעגוט רעה ןופ גאזוצ ןטיול ...ענעשעק ןיימ ראפ םעפע ןעוועג

 .(16)״רוזנעצ רעד ןופ םיולרעד םעד עשראוו ןיא ןעמוקאב וצ

 .רענעלפ עשירארעטיל ערעטיירב טימ ןגארטעגמורא ךיז רע טאה קיטייצכיילג
 ־רעווכירפש ןוא רעדיל עשישטייד ןבירשעגרעביא רדסכ ךיז ראפ טאה םאוו ,רע
 ןטסערג־טייוו םעד וליפא טאה םאור ,(17)שינעילאטיא טנרעלעג ךיז טאה םאוו ,רעט
 ןייא ןייק ןגעווטסעדנופ טאה ,שטייד ףיוא ןבירשעג ווירב עטאווירפ ענייז ןופ לייט
 םאד .רערעדנא ןא ךיוא ןעפ ע ש י ד יי יד ןטייב וצ טרעלקעג טשינ טונימ
 ־אב טאה רע םאמ ,עקיצמיא יד ,ךארפש ןיד ןעוועג זיא "ןושל עשידיי עטסארפ"
 ןייז ,תמא .ןצראה ןייז ןופ ךארפש עקינייא יד ןוא ךעלרעפילק עלא טימ טשרעה
 עדניה הלב יד שיא ךיוא טגאז טסיזמוא טשינ רעבא ,שטייד טדער ךעלדער דלעה
 ־הלכשה א ןוא ,"ךוכ א יוו ךאד טדער רע" זא ,עינאריא רעקילימיירפמוא ןא טימ
 ךיז טדערעצ דוד בר ךיוא םאווראפ ,הביס יד ךיוא זיא סאד .שטייד ןדייר זומ ךוב
 א ,"עלעקרעפ" ןיא ןדלעה עלא ןדייר רעטייוו .ןטנעמאמ ענעביוהעג ןיא שטייד ־יוא
 :שוריפב ריא ייב טגערפ דוד ׳ר ןוא ,ןושל־עמאמ ,ןעקירעדירפ רעשימאק רעד ץוח
 ןוא ןרעגניטע ןשיווצ קוליח ןטסערג םעד "?שידיי רעביל טשינ וטסדער םאווראפ"
 ןביילגראפ רימ ןעמ ,סיורא רימ ןעעז ןאספלאוו ןרהא יוו רעביירש־הלכשה אזא
 םעקראמער עלא ןענייז "איילעממערפ דנוא ןיזטבייל ןיא" .םעידעמאק םגדייב ערעייז
 םרבחמ שעד זא ,טסייה סאד .שידיי ןדייר סאוו ,ןדלעה ענעי ייב וליפא,,שטייד ןיא
 .זאירוק ןשיפארגאנטע ןא ןופ עדרעוו יד שיא ייב טאה שידיי ןוא ,שטייד זיא ךארפש
 םעקראמער יד סעקילפער סכעלדער ייב וליפא ןענייז טרעקראפ "עלעקרעס" ןיא

 .שידיי ןיא ןבירשעג

 לאז רעביירש רעשידיי א זא ,ןריפש טזומעג ,טריפשעג טאה רעגניטע רעבא
 ךיוה .לשמ םענעגייא ןייז ןיא שיפ־לגילפ םוצ ןכילגעג לסיבא זיא ,רעטסעב רעד ןייז
 ןיוש ךיז לאז רבחמ רעד ןעמ ןוא ,שערא זיא ןושל םאד לייוו ,ןעילפ טשינ רע ןעק
 ־נעמעלע יד ןלעפ םע ןכלעוו ,םלוע ןא טימ ןאט וצ רע טאה ,הצע ןא ןבעג וליפא
 ־אטימ" א שידיי ןיא ןפאש טלאוועג רעבירעד טאה רעגניטע .תועידי עטסראט
 ,טניימעג טאה רע ןוא םיו.א ךיז טקירד רע יוו ,"עטכישעג־רוטאנ ןוא טלעוו ,עיגאל

 רעד ןופ רעוט רעטנאקאב ,(1871 — 1794) רלאהדנעגיוט בקעי — :3 ׳טונ ווירב עז (16
 סרעגניטע ןעוועג .עשראוו ןיא סראזנעצ עשיריי יד ןופ רענייא 1820 ןופ ;הלכשה רעשיליופ

 ;טניירפ רעטוג א
 ־עילאטיא ןזאלעגרעביא טאה רעגניטע זא ,(1 ןאקיסקעל ןיא) גנולייטטימ סנעזייר (17
 ראפ א טנאה ןייז ןופ ןביצבעגרעביא !ענייז׳ס .ךעלטקניפ טשינ קראטש זיא ,"קרעמ" עשינ

 ;(ז״עלב "ןעגנוביא") ןעגנוטינעג עשינעילאטיא עראטנעמעלע ךעלטייז
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 ־גאגעג טשינ רעבא זיא רע .ןאטפא טעברא יד רע טעוו ראי ראפ א ןופ ךשמב זא
 ןפלעהסיורא ךיז ןגעלפ םאור ,עקידרעטעפש ךס א ןופ געוו ןעמורק םעד טיט זעג
 ־י א יד דארג .ךירגאב ןדמערפ א טימ רעדא טראוו ןשטייד א טיט גנירג ץנאג
 ןוא (!ןעלבאפ טשינ) םילשמ םרעגניטע ןשיווצ ע טצ ע ז ע ג ר ע ב
 ־רעטיצ יוו ,םעד ןגעוו הגשה א ןביג (!ןעמארגיפע טשיג) ךעלסעוואטאק
 ק י ט ש ר ע ט א ע ט ן יי ז .קורדסיוא ןייז ןופ טייקגייר יד טיהעגפא טאה רע קיד
 טשיג וליפא ןוא ןטקא טשינ) ן ע י צ פ י ו א ןופ טייטשאב (!עמארד טשיג)
 •סענעצס טשיג) ן ע מ ו ק נ יי ר א עכעלטע ןופ יצפיוא רעדעי ןוא ,(!ןגוצפיוא
 דפעג "ןכות" רעדא "שינעכייצראפ־טלאהניא" טאטשנא .(!ןטירטפיוא טשינ ןוא
 .ר ע ז יי וו ־ ם י ל ש מ טראוו םאר 1.טפירקסוגאמ־םילשמ ןייז ןיא רימ זענ
 טשינ טייג םיא ייב .ל ט ע צ כ ו ז :קורדסיוא ןא טרעלקעגוצ רע טאה רעטעפש

 .גרעבמעל ןיא זיא השעמ יד ,ראנ ,"ראפ טמוק גנולדנאה יד" זא ,ןא

 ־ער לאמא ,םיובנעזייא ינאטנא רעטסווואב רעד טאה 1843 יאמ ןט024 םעד
 'רעד ןופ ראטקעריד רעטעפש ןוא ,"לעסכייוו רעד ןא רעטכאבאאב" ןופ ראטקאד
 םוצ השקב א ןבעגעגנא ,טניירפ רעטוג א םרעגגיטע ,לוש־רעניבאר רעוועשראוו
 ןוא "עלעקרעס" ןקורד ןביולרעד לאז ןעמ ,זיירק־ןרעל רעוועשראוו ןופ ראטארוק
 עלא ראפ ךעלטירטוצ ןענייז ,ןבירשעג רע טאה ,קרעוו עניוזא" ."םילשמ" יד
 ־בעלרעכעל ןוא תונורסח יד ןבראפ ענעדיישראפ ןיא םיורא ןלעטש ייז ,ןדיי ןסאלק
 ־ירעד ןוא ,ןדייר־רעגייטש ןשידיי ןצנאג םעד שימאק ןוא קיפערט ןלאמ ייז ,ןטייק

 יד ךירא העפשה (831820 ־ונג^ממ^נ עקידנזיילרעד א ןבאה ייז ןענעק רעב
 .(18)״תוחומ

 טאה רע .עיצקעטארפ םדלאהדנעגוט ךיוא טפאהעג לייוורעד טאה רעגניטע
 ןיא םלוספ־־ירט ןענופעג טאה רוזנעצ עגנערטש יד .טראנעגפא קראטש רעבא ךיז
 ןדיי" םעד זיא ראי ןבלעז םעד ןופ טסוגיוא ןט10 םעד .םירוביח עקניליטש ענייז
 טימ גנוקידנעטשראפ א ךאג זא ,ראטארוק ןופ הבושת א ןעמוקעגנא "םיובנעזייא
 ייווצ עטנאמרעד יד ןקורד וצ שינעביולרעד א רע טיג רוזנעצ רעשיאערבעה רעד
 ־אר רעד םאוו ,םיוניש עלא ןרעוו ןגארטעגניירא ןלאז םע ,יאנתב ראנ ,ןדי־בתכ

 .טרעדאפ טעטימאק־רוזנעצ ןופ טראפ

 רעד ןיא טגנאלרעד טאהעג ןיוש רעגניטע טאה טייוו יוו טשינ ןסייוו רימ
 ־עטיל עכעלטפאשנסיוו־רעלופאפ ןימ א ןפאש וצ ןאלפ ןייז ןופ גנוכעלקריווראפ
 ןביג רימ סאוו ,לטנעמגארפ ןיילק א זיולב ךיז.טאה טיהעגפיוא .שידיי ךיוא רוטאר

 .שיטסירעטקאראכ גונעג ךיוא ןיוש זיא ןיילא הנווכ יד ראנ ;תופסוה יד ןיא

 ־םיוא .ןטימ טנגונאב טשינ ךיז ןבאה רעקסרעשט ןוא דלאהדנעגוט ןראזנעצ יד
 רעד .רעקיטש ןוא ןצאז עצנאג ןטייב ןסייהעג ןבאה ייז .רעטרע עקיצנייא ןקעמ

 (19)ךארט־יפ־לע טיהעגפיוא ךיז טאה םאוו ,"םילשמ" יד ןופ ראלפמעזקע־רוזנעצ
 ןבאה ןראזנעצ יד רעכלעוו טימ ,עדאטעמ רעכעלגיילק־שיראנ רעד ךיוא תודע טגאז

 .רעיילב ןטיור םעד גנאג ןיא טזאלעג
 טעטיפע םלא "ךלמ" טראוו סאד ןרעוו טנאמרעד טשינ ראט "םילשמ" יד ןיא

 םוצ תורעה יד ןיא "1843 ראי ןופ תולדתשה םמיובנעזייא״ :םרוקסקע םעד ךיילגראפ (18
 ;דנאב ןסייווצ ןופ רוס
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 עטסנעש יד ןדא טשינ טלעטשעגראפ בייל רעד זיא רעמאט םעראוו .בייל ןופ
 ןייק טשינ ךיוא ןענייז םיכלמ זא ,ןאט רעלק 8 ןאטרעטנוא רעד ךאד ןעק ,ןבראפ
 וצ ןלא גנוקידיילאב־טעטסעיאמ וצ טירט ןייא זיולב זיא ןענאד ןופ ןוא ,םיכאלמ
 ־ייוו ןיא ,ןעפימש טייל עפיורג ךס א זא ,העז ךע ןעוו" .ןעעדיא עשינאקילבופער

 שעד ראנ גאז :טינ םאד גיוט ,(שינעעזראפ םאד) "ןעמעוו ןופ ןוא םאוו ןופ טינ ןעפ
 ־אווער א ןכאמ ןגראמ רע טעוו ,לאמא ךיוא ןרעדיולפ טייל עסיורג זא ,ןאטרעטנוא
 עשידיי ףיוא ךיוא .רעקיאור זיא "עפיורג" טראוו םאד ןקעמסיוא רעסעב .עיצול
 ־הלכשה יד ןופ ןלאפנא עקראטש וצ זא ;קוק ןייז ראזנעצ רעד ךיז טאה םעגארפ
 לשמ םעד ןיא זא ,רעסעב זיא רעבירעד .ךעלדעש ןענייז םידיסח יד ש!יוא רעביירש
 "הפיסא" רעד ןיא ןוא ,"ךעלעדיי עטונ" קורדסיוא רעד ןייטש טשינ לאז "גילפ יד"
 ־י-.ו ,"טרעקעגנא ץניא טימ ךעז טאה קידצ רעד" :ןייטש טשינ םיוועג ףראד
 זא ,ןםיוטשנא ךיז םלוע רעד ןעק ,ךאז רעדנא ןא ראג ןגעוו ךיז טדער אד שטאכ

 .ןיבר ןשידיסח א אקווד ןעמ טניימ םאד
 םעמעט "עקישטילג" ןגעוו .לאראמ ןגעוו טאלג ראזנעצ רעד טהגאד רעטייוו
 ןעק רע רעבא .ןרעלקוצרעביא סאוו טשינראג רע טאה אד .ךייש טשינ ךאד זיא
 ־שאפ א םענעי ףיוא ןעבארש ןעק רעכעלטיא" זא ,ץאז םעד ןגארטראפ טשינ ךיוא
 ןעק םע זא ,ןרעוו ריווועג טשינראג ראט רענעייל רעד ;(סרעביירש יד) "ליוועק
 ־טנעראפ רעד) דניק ןפקאוורעד א םנייז ןגאלש לאז רעטאפ רעד זא ,ןייז טלאמעג
 רעביירט־תוליכר ןרעוו ןגעמ ןטלאשראפ ;ןושל א ראפ םאד זיא םאוו ןוא .(רעפ
 העונצ איד עלעטיוו רעסעב ...ן ע ר ב ר א פ ״ רעדא (שינעעזראפ םאד)
 ־רעד טשינ ןעמ ראט םאד ,רוסא ?ןטלעשראפ ,ןענערבראפ ?(עלעטיוו) "ןייללא
 "אתוסא" ןופ רעקיטש עצנאג םידא רעיילב רעטיור רעד ךיז טקיעמ יוזא ןוא !ןזאל

 .(20)״ד.נירג ראטקאד רעד" ,"המקנ איד" יוו ןעמארגיפע עניוזא ןצנאגניא ןוא
 טאה "עלעקרעס" ;ךעלפעוואטאק ןוא םילשמ יד ןיא ןאטעגפא ןעמ טאה םאד

 .(21)רעגרע ךאנ טעשאדאראקעצ ןעמ
 ־םיוא ראזנעצ רעד טפייה "רירפ טראוו" םעד ןופ תורוש עטשרע יד דלאב
 ר א נ ם ט ו ג ע מ א ס — !ןטשל הפ התפת לע — ןגאז טשינ ראט ןעמ :ןקעמ
 ידכב ןוא ,ן יי ט ש א ב ט ש י נ ט ל ע וו ר ע ד ןיא ר א ט ,ן יי ל א

 !וא םילשמ יד ןופ ראלפמעזקע (רעטרעטיירבראפ) א ןעוו .םודא ראי 20 ןיא ךאנ (20
 ־נעצ רעד טאה ,טעטימאק־רוזנעצ רעוועשראוו ןיא םיינארעביא ןעמוקעגנא זיא ךעלסעוואטאק
 יפא םאד !וא עינאריא יד ואוו" רעטרע ןאראפ ןענייז ןטראד זא ,טנקספעג רעקסרעשט ראז
 ־םקע םעד עז) טקגופדנאטש ןזעיגילער ןופ קידנציירפיוא !ענייז רעדא טייוו וצ ןעייג ןטעפש
 ןופ רופ ןיא תורעה יד ןיא "1843 ראי ןופ רעגניטע בקעי ןוא לכימ ןופ תולדתשה יד״ :םרוק

 .(דנאי ןטייווצ
 1117 ץ;|/ 0€]1/11ז־0\\';1)ו;1 1 002\¥010ם3 10' 01־111411 7. 1־1(1'1111 11104!׳'£114־ו0]31111 .״ (21

 18/30 ןופ טעטימאק־ראזנעצ רעוועשראוו ןופ לאקאטארפ רעד טראצ רעייז םיוא ריז טקירד
 ׳טיהעגפיוא טשינ ריז טאה 1845 ןופ "עלעקרעס״ !ופ ראלפמעזקע־רוזנעצ רעד — ,1862 ילוי
 ;יא זיא ראפרעד דאנ .טעמימאק־רוזנעצ ןופ וויכרא ןיא טשינ ןוא השורי םרעגניטע ןיא טשינ
 ןוא דלאהדנעגוט ןראזנעצ יד !ופ טכיראב רעכעלריפסיוא ןא ןאראפ סויראטארוש ןופ וויכרא
 ־בא ןיא ןצאז עצנאג ךיוא דאנ ,רעטרעוו דאנ טשינ ןטייב ןעמ טם״ה טראד ןוא ,רעקסרעשט
 םוירעטסינימ־םגנודליב !ופ וויכרא ןופ ןעמוקאב טראפאר םער ךיא באה ןרעיודאב םוצ .ןצאז
 זימ ךיא .טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא "עלעקרעס" ןופ טסקעט רעצנאג רעד תעשב ,עשראוו ןופ
 ־נעצ יד ןופ ךמס ןפיוא ןלעטשזוצפיוא ווורפ םעד עגאלפיוא רעטייווצ א זיב ןגיילפא רעבירעד
 ׳גיול זא ,ןקרעמאב דאנ ךיא ליוו אד .סרעגניטע ססקעט ןקידהליחתכל םעד ןעגנוקרעמאב־רוז
 ׳ןגארטעגניירא ןיוש ןענייז 3 ג18 ןיא :3 !\ן8ראפ רעטלע 2 !\15טםקעט רעד זיא םינמיס עלא

 ;םיוניש עסיוועג ,ראזנעצ ןופ גנאלראפ ןטיול
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 שטשאמאז סקנפ

 ־ביוא הרוש רעטירד רעד ןיא רע טסייה ןעניז א ןבאה ןלאז ןזרעפ עקידרעטייוו יד:
 ש י נ יי ר ןקורדסיוא יד ." ם ע פ ע " ףיוא םע ןטייב ןוא ןרא וו ןקעמ.
 ,ךשארג" ,"ךעלברעק" ךיוא ןטייברעביא רע טסייה ,ר ע צ יי ר ק ,ץ נ י זב

 טאטשנא ןעגנונעכייצאב עשימייה יד ןריפוצניירא ידכ אמתסמ ,"ןדליג" ,"רעלאט,"
 ־גורעדאפ ערעדנא יד ןופ .("גרעבמעל ןיא זיא השעמ יד" םגה) עשידנעלסיוא יד
 ־אר רעד טזייוו׳ס יוו ,ןראוועג טכאמעג ןענייז "עלעקרעס" ןיא) רוזנעצ רעד ןופ ןעג
 ־גוה ייב ,זיירק־ןרעל ןופ ראטארוק םוצ ןרעקסרעשט ןוא ןדלאהדנעגוט ןופ טראפ-
 ־רעפ א "זיולב" "ךעלסעוואטאק" ןוא "םילשמ" יד ןיא .ךעגנורעסעבסיוא" טרעד

 :ןרעוו וצ טנכייצראפ טרעוו ןענייז (קיצ.
 ,ךעלקיטש־דמש ,דמושמ :הגומא רעכעלטסירק רעד ןופ גנוקידייטראפ (א
 ־קיטש עשיבנג" ,"ייטלוה" רעדא ,"לארשי-עשופ" ךיוא ןטייבראפ ןעמ טסייה םייוב

 .ןפראווסיורא ראג רעדא ,"ןטסירק" ,"ךעלי
 ־ א מ " :גנונעדרא רעשיטילאפ רעקידנשרעה רעד ןופ גנוקידייטראפ (ב
 "עננאוו" ףיוא " ט יי ה יי ר פ " ,"ריבג" ףיוא ןרעוו ןטיבראפ ־ראד "עבראב
 ןיא גאלאנאמ םעקירעדירפ ןיא ט יי ה יי ר פ - ל ע ג א פ עשימאק יד וליפא ןוא.

 ."גנואיירפרע" ףיוא טקא ןטצעל-
 םעד טימ טוט םע רעוו" ץאז םעד ןיא :לאראמ רעד ןופ גגוקידייטראפ (ג
 טלעטשעגניירא " ט פ א ל ש " טאטשנא טרעוו ,"רעב םעד טימ טפאלש ,רעווש׳

 ־גא ."ןירג־זיוט" ראזנעצ םעד טלעפעג " ן י ר ג ־ ה כ ל מ " טאטשנא ."טציז,"
 ." ז י ו ה ט כ ע ל ש " — ״זיוהעסקיש״ טאטשנא .״טעלג א״ — ״שוק א״ — טאטש•
 ךאד טסייה םאור ,"ץירפ" טראוו ןפיוא רוסיא םראזנעצ םעד ךיוא טגנאלאב רעהא.
 םאד ןלעטשניירא םוטעמוא רע טסייה םעד טאטשנא .רעוט־טלאוועג ךעלטנגייא

 ."רעה" ,"הררש" טראוז.
 רעד ,רע .טעטימאק־רוזנעצ ןופ קספ אזא ףיוא ךיז רעסיוא ןעוועג זיא רעגניטע
 ־5עק יד ןבירשעג ,הרוש עדעי טעבראעגרעביא ,טראוו םעדעי טלכעקעג טאה רבחמ
 "ראמער יד ,תויתיא עטהביתכעג טימ אקווד ןענאזרעפ יד ןופ ןעמענ יד ןוא ךעל•
 ־עקטאשעצ ןוא טנאה עשיראבראב א טמוק אד ןוא — טניט ןטיור טימ אקווד םעק■
 ץראה רעטיב ןייז .רבחמ ןטימ טולאסבא ךיז ןענעכער וצ טשיג ,קרעוו ענייז טעוד

 .(22)דניירפ ןטוג א וצ ווירב־הצילמ ןשיאערבעה א ןיא ןסאגעגסיוא רע טאה.׳
 ןייד טעוו ,לבור קיצרעפ טימ ךוב ןייד וצ רימ קיש :רעטרעוו עגייד רעבא..."
 טימ טלעג ןא ךוב םאד ןקורדפא לייוו .טשינ ךיא ייטשראפ ,ןרעוו טקורדעג ךוב.
 .טשינ ךיא ליוו ,טרעסעבעגסיוא ןבאה טייל־רוזגעצ יד םאוו ,ןעגנורעסעבסיוא יד
 ןופ םיכלמ יד ךיוא ,הישמ ןייז ךיוא ,טאג ךיוא זייב ןצפעל עגיימ ןטראד ןדייר יצ־
 ,רעעזפיוא ערעייז ףיוא רעדא ,רעטכיר ערעייז ךיוא ,ןראה ערעייז ךיוא ,דרע רעד
 יד סאוו ,טייקכעלטיז רעד ןופ ןגעוו יד ןגעק םטכעלש גנוצ ןיימ טדער יצ ?הלילה
 ןוא טקעמעג ,טקעמעג ,ןכייצ ןטיור א טימ טפעה ןיימ טנכייצעגסיוא ןבאה טייל
 טזאלעג ,ןבראדראפ טייקנייש ןייז ןבאה ןוא ,ףוס ןזיב ביוהנא ןופ טעשטעלאקעצ־
 ־עי ןענייז ייז זא ,ןשטנעמ יד ךאד ןעק ךיא :ךאנ ןוא ?טייקנייש טאטשנא ץכעקיימ

 ׳סולש ןענייז ןוא ייז ןענייז עקיצראהטוג ןוא ,ןסיוו ןכוז םאוו ,ןשטנעמ ,טייל עטעדליב.
 וצ זייב אזא רימ ןעזעגגייא ייז ןבאה םאוו ,ךיא גערפ ,ןא קידנעטש ןופ רימ טימ
 םעפע טראד ריז טניפעג םע ביוא ןוא ,טבערמוא רעדעי ןופ ןייר זיא ךוב ןיימ ?ןאט•
 ךיא ןוא ,טקידלושעג באה ךיא םאוו ןיא ןייטשראפ וצ ןבעג רימ ייז ןלאז ,דניז א
 ןייק רעבא ,עקיטביר טשינ םאד ןטביראפ רעדא ,ךוב ןופ ןקעמסיוא רעדא םע לעוו

 .4 'בונ ווירב (22
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 ־ביורג יוו ,ןבעגעג ןסיוררצ טשינ ךיוא רימ טסאה וד — !ןכדז טשינ ־ייז ןלאז דיירסיוא■
 ךבירשעג רימ ט םא ה וד םאוו ,לבור קיצרעפ יד ראפ ןראלפמעזקע לאצ יד ןייז טעוו

 .ףקיש ריד לאז ךיא

 .אי

 ־עג דאנ טאה רעגניטע זא ,טזייוואב לבור קיצרעפ יד ןגעוו ןעגנוקרעמאב יד
 יד ראפ ןעזעג ןיומ טאה רע זא ןוא ,רוזנעצ רעד ןופ הריזג יד ןעיירשוצפא טפאה
 טאה טקידנעעג .טכיירגרעד יוו טקנופ — קרעוו ענייז ןקורדוצפא — ליצ ןייז ןגיוא
 .טשינ רימ ןסייוו תוביס יד ןגעוו רעיונעג .טשינראג טימ לאמא רעדיוו םאד רעבא ךיז
 ם״א ןבאה ןרעגניטע ףיוא טקורעגנא ךיז ןבאה עכלעוו ,תוגאד עיינ יד זא ,ךעלגעמ

 .יירעביירש ןופ סוסקול םעד ןגעוו ןסעגראפ וצ ןעגנוווצעג
 טייצ עצנאג יד טאה רעגניטע ןכלעוו ראפ ,טנעמאמ רעד ןעמוקעגנא זיא םע
 ןוא ,ןטיבעג ךיז טאה קייטפא רעשטשאמאז רעד ןיא ראזיווארפ רעד .טאהעג ארומ
 רעלאגעל־בלאה רעד ןבלעוו ־יוא ,גייווצ רעד ןראוועג טקאהעגרעטנוא זיא אליממ
 .(23) 1845 ןיא ךרעב ןעוועג זיא םאד .טייצ עצנאג יד ןטלאהעג ךיז טאה רעטקאד

 טאה — טאהעג רע טאה ןביז עצנאג — רעדגיק טימ לפוטמ א ,רעקיצרעפ א דיי א
 ,לביב םוצ ךיז ןעמענ םעיינארעביא טפראדעג ,קיטקארפ ראי ןצפופ ךאנ רעטציא
 *עוועג ןענייז סנעמאזקע יד :ןענרעל ןופ ימ םצע םעד ןגעוו טשינ ןעגנאגעג זיא אד
 ןוא .טלעג אליממ ,טייצ שפיה ןטסאק טפראדעג טאה גנוטיירגוצ יד ןוא ערעווש

 .טרע־לאדועג טשינ בוטש ןיא ךיז ןבאה ןלאטיפאק עיירפ ןייק
 ־גיטע ,רעגאווש רעסעדא םוצ ןעמוקנא טזומעג רעדיוו ןעמ טאה הרירב־תילב
 טכוזאב רע טאה ריזנ ןסייוו סנגעוורעטנוא .םעדא ןייק טזאלעגקעווא ךיז טאה רעג
 ןוא ,טגאזעגפא טשינ לאמ סאד ךיוא טאה דלאג ךלאוו .ץענעמערק ןיא ןרעבאלטאג
 ־אזקע־הבולמ ןטלאה וואקראכ ןייק ןראפ לאז רעגניטע ,םכסהב ןבילבעג זיא םע

 .(24)סנעמ

 טעטלוקאפ ןשיניצידעמ ןופ ןאקעד םוצ טדגעוועג ךיז רע טאה וואקראכ ןיא
 :טפירעג ךיז טאה רע יוו ,רעגרע ךאנ רעפטנע ןלעיציפא ןטלאק א ןעמוקאב ןוא
 ןוא קיזיפ ןגעוו ןשינעגייצ ןייק ןריפאפ רעגרעבמעל ענייז ןיא טשינ טאה רע תויה
 ןרעהברוד סעיינארעביא זומ רע .ןזאלרעד טשינ ןעמאזקע םוצ םיא ןעמ ןעק ,עימעב
 ־ריווועג זיא ,רעליפש־ךאש רעכעלטפאשנדייל א ,ןאקעד רעד ןעוו ,תמא .ןסרוק יד
 .זראוועג רעכייוו רע זיא ,יטראפ א ןאט ליפש א ןרעגניטע טימ ןעק ןעמ זא ,ןראוועג
 ־אווש א זיולב ןעוועג טראפ זיא ,ןבעג טנעקעג טאה רע םאוו ,הצע עטסעב יד רעבא
 טאה רע זא ,ןזייוונא ,רעטסינימ םוצ השקב א טימ ןדנעוו ךיז לאז רעגניטע זא :עכ
 -אז יד ןיא טעברא ןייז ךיוא ךיז ןפורראפ ,ןראוועגנא ןשינעגייצ רעגרעבמעל יד

 חקורה) ,בלהו האירהו ןטקה תולחמ ינימ לכמ םילוה אפר תאז לכבו" :םיוברעדעצ (23
 ערוי (ראזיווארפ) להנמ םש היה רשא םימיה לכ ,ןילוחל אפרמ ימס ןתיו■ ויתובותכ תא לבק
 תרושמ םינפל תושעל הבא אלו ותוא עדי אל רשא שדח אובב ךא !ל״נה ר״דה ךרע ןיח ריקוהל

 ;"...וייח ץע רגע תרכנ אליממו ויתובותכ יפ־לע הלעת תואופר תתמ לדח ,ןירה

 ב״פ ׳דוי ,תונורכז םג״בא) ץענעמערק :יוזא ףיונוצ ךיז טלעטש טורשראמ םרעגניטע (24
 ־נא ץנאג" :סערא ןייק וואקראכ ןופ ןדלאג וצ ווירב ןייז ןיא) דארגטעוואסילעי — (253 1
 — סעדא — ("ןעממאנעגפיוא רארגטעיוואסילאי ןיא ןייטשרלאג עמרא רעד ךימ טאה ...םרעד

 רניטע וצ ,1847 ראונאי ןט17 ב״טפ ןופ טריטאד ,ןייטשנעצרעה .ה ןופ ווירב א) עוואטלאפ
 ־רעב — (1847 רעבאטקא ןטימ ןראפעגסיורא טראד ןופ) וואקראכ — (עוואטלאפ ןייק ןרעג

 ;שטשאמאז־וועשטיד
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 עטנאמרעד יד ןיא סנעמאזקע יד ןופ ןעיירפאב םיא ןטעב ןוא ןלאטיפש רעשטשאמ•
 .(25)םידוטיל•

 סיוועג טעוו רעטסינימ רעד זא ,ןרעגניטע טסיירטעג טאה ראפעפארפ רעד
 םע .רעפטנע ןטיט טלייאעג טשינ ךיז טאה גרוברעטעפ רעבא .השקב ןייז ןקיליוואב
 ןיא רעגניטע ןיוש טאה לאמ לפיוו .טאנאמ א ךאנ טאנאמ א ןעגנאגעגקעווא זיא
 םאד רעבא .םייהא ןראפ ןוא גנידצלא ןפראוו ןגעוו טכארטעג גנולפייווצראפ ןייז
 טיט טליפ יז םאוו ,עילימאפ א וצ ןראפ ןעוועג לאז רע ןעוו ךעלגעמ ןעוועג טלאוז
 טעוו ןעמ זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,טרעקראפ ןעוועג רעבא זיא םיא ייב .םיא טיט
 טראוו ןייק טייצ עצגאג יד םיא טאה יורפ יד .ןדנווו יד ךיוא ץלאז ןטיש ךאנ םיא.
 ךיוא טאה ,ליוונייז ,שטשאמאז ןיא םדלאג יד ןופ רעטסטלע רעד ,ןבירשעג ט שיב
 רעטופ רעד טיט ץלא טייג םיא םאוו ,ןשטנעמ םענדאמ םעד ךיוא םורק טקוקעג
 טייצ וצ טייצ ןופ םיא טאה םאוו ',החפשמ רעצנאג רעד ןופ עקיצנייא יד .פארא
 ־עמילפ ענייז ןופ ענייא ןעוועג זיא ,בוטש יד לסיבא טציטשעכ ךיוא ןוא ןבירשעג

 .םעציינעמ
 ךלע .טירש ןקידשואי םעד גףיוא ןסילשאב טזומעג טראפ ךיז רע טאה ךעלדנע
 ןבאה םע ןוא תוקחד ןיא רע טאה טבעלעג ,םייה רעד ןופ ןעוועג ןיוש רע זיא םישדח
 ־עג רע טאה םייה רעד ןופ .רעפטנע ןביג א ךיוא ןעגנונעפאה ןייק ןעזעג טשינ ךיז
 ־אווש רעד .טנוזעג טשיג זיא ,לרעטכעט טפביל ןייז ,ןבעל־עשיד ןייז זא ,תועידי טאזז
 ךאד טאה תונבדנ רעדיווטעי רעבא ,טנאה עטיירב א טאהעג וליפא טאה ךלאוו רעג
 ־עגמוא טרעוו רע זא ,ווירב ענייז ןופ טריפשעגסיורא טאה רעגניטע ןוא ,רועיש א:
 ןטיט ןיא ןוא ןאלפ ןצנאג םעד ךיוא טנאה רעד טיט ןאטעג ךאמ א רע טאה .קידלוד
 געוו ןבלאה ןפיוא ,וועשטידרעב ןיא .םייהא קירוצ ןראפעגקעווא 1847 רעבאטקא.
 ־נא טזומעג לאמאכאנ טאה רע ןוא ,טלעג טלעפראפ לאטארעדיוו םיא טאה ,םייהא■
 ךניפ ןופ העיסנ א ךאנ רע זיא רעבמעוואנ ןטם25 םעד .ךליה םרעגאווש םוצ ןעמוק

 .(26)טשינראג טיט ןעמוקעג — שטשאמאז ןיא קידוצ ןעמוקעגנא ןכאוו

 .בי

 ־עג ריווועג זיא עדלאג ןייז ראנ יוו .אבה־ךורב רעד ןעוועג זיא טפאג ןטיול
 ריא וצ בוטש ןופ קעווא יז זיא ,טאטש ןיא ןראפעגניירא זיא ןאמ ריא זא ,ןראוו
 ־ראפ טאה רע .ךראש וצ ןעוועג ךיוא ןעלוונייז ראפ ןיוש זיא םאד .ליוונייז רעדורב
 טשינ םעד ןיא קידלוש לאמ םאד רעגאווש רעד זיא ,ץלא יוו ,רעקינייוו זא ,ןענאטש
 ןופ ןבירשעג ךיוא רעדורב רעסעדא רעד ךאנ טאה בגא ןוא ,עזייר ןייז ןופ גלאפרעד
 לאז יז ,רעטסעווש ןייז ןסייהעג טאה ליוונייז .ווירב ןעמעראוו א ןגעוו םרעגניטע■
 געט יירד .ןידניירפ א רעריא וצ קעווא זיא ןוא טגלאפעג טשינ טאה יז .םייהא ןייג

 ;7 ׳טונ ווירב (25
 םער ןטלאהעגסיוא אי טאה רעגנ יטע זא ,טלייטעגטימ טרעוו סקנפ ןיא ןלע-כאק ייב (26
 רעבא ןגאז ,שטשאמאז ןופ 7 ׳טונ ווירב רעד טפיוהרעביא ןוא ווירב רעוואקראכ יד .ןעמאזקע
 זיא ריורעד היאר עטקערידמוא ןא .!טקאפ יד ןופ גנורעדליש רעזדנוא זיא טכערעג זא ,תודע
 ,רע .ןעמאזקע רעוואקדאכ םעד טראוו ןייא ןייק טיט טשינ טנאמרעד םיוברעדעצ םאוו ,םאד
 ־ראב םייב טגעדפעגנא ךיז באה ךיא .טשואוועג םעד ןגעוו םיוועג טלאוו ,דניירפ רעטגעאנ רעד
 ןופ ןטקיטכעמלופאב םענופ רעפטנע ןא ןעמוקעגנא דימ זיא םע דאנ .טעטיזרעווינוא רעוואק
 ןופ וויכרא רעד זא ,.ר .ם .ם .וא דער ןיא םינינע עטסקינייוונסיוא ראפ טאיראסימאקיסקלאפ
 ,טיהעגפיוא טשינ ךיז טאה 1847 — 1846 ןראי יד ראפ טוטיטסניא ןשיניצידעמ רעוואקלאב
 טלאוו הבושת עקיטליגדנע ןא — .ךות ןיא רעפטנע ןא ןבעג וצ ךעלגעממוא זיא אליממ ןוא

 ;גרוברעטעפ !יא םוירעטסינימ־םגנודליב ןופ וויכרא רעד ןבעג טנעקעג רשפא
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 ,טדערעגנייא ריא טאה ןעט ןענאוו זיב ,טרעיודעג טאה
 .רעדניק ־ד וצ ןוא

 ךאמ שוצ ןרעקמוא ךיז לאז יז

 זגאה לטעטש עצנאג םאד — טאהעג ןופרעד טאה רעגניטע םאור םימד־תכיפש יד
 ־שיעד ןופ וליפא םיורא ןעמ טעז — השעמ רעטנאקיפ רעד טימ ןעכנולקעג םיוועג
 ןדלאג ףלאוו וצ ןבירשעג טאה רע םאוו ,ווירב ןטשרעהאבטסבלעז ,םענעטלאהעגנייא
 ץנאכ ראפ ןזיוועגסיורא ץלא ךיז טאה ,םאד טנכערעגפארא ראנ .(27)סעדא ןייק
 אד ןוא ,רעשיגצבק א ,בוטש א ןיא ןיירא טראפ רע זא ,טניימעג טאה רע .השקשינ
 עילימאפ יד טאה ,ןייז אד טשינ ןייז ןופ טייצ רעד ראפ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה
 טרעדנוה ראפ א ךאנ ןוא שטשאמאז ןיא זיוה ענרענייטש א ןעדלאכ טקנעשעגקעווא
 ־ענ ךיוא זיא טנפעעג טאהעג טאה יורפ יד םאוו ,םארק־םימשב יד .וצרעד רעלאט

 .השקשינ ןעגנאג
 ךרעגניטע) טאה רעקייטפא רעד ןוא ,רעטייוו ןריקיטקארפ טווורפעג טאה רע
 .ןטפעצער ענייז טיול תואופר ןבעגעגסיורא (רעדנווו א לסיבא ןעוועג םאד זיא ןיילא
 .א טפיוקעג רע טאה ןכיגניא לייוו ,טקאהעגרעביא ךיג קיטנעק ךיז טאה םאד רעבא
 שטשאמאז ןופ רעטעמאליק ריפ ייב ,וואנאדשז ןיא (28)םיורג יד גראמ 65 ,דרע קיטש

 .עילימאפ רעצנאג רעד טימ טצעזאב טראד ךיז ןוא
 ־עג זיא רע ןוא ,ןא גנאל ןופ לאעדיא ןא ןעוועג ןרעגניטע ראפ זיא טעברא־דרע
 ־ענ ןופרעד ךאנ זיא בגא ,טסינאלאק א ןרעוו טציא ןיילא ןעק רע םאוו ,ןדירפוצ ןעוו

 ־רעט־לימ ןופ יירפ ןעוועג ןענעז ןטסינאלאק ןופ ןיז :ךיוא הבוט עקידתושממ א ןעוו
 ,טייקיניילק ןייק טשינ ןטייצ םנטשרע םעד יילאקינ ןיא ןעוועג זיא םאד ןוא טסגיד
 ןעניד וצ ךעליירפ ןוא קיטסול ןדיי ןפורעג "םעטאמש" ןיא טאה ןיילא רעגניטע םגה

 ."ןאלפ סבלמ םעד ןריפוצסיוא ןיירא רעייפ ןיא וליפא" ןייג וצ ןוא ךלמ םעד
 ־דגאי טימ ןעמונראפ ןוא דרע רעד ףיוא טייצ א ןסעזעג רעגניטע זיא יוזא טא

 .(29)טפאשטריוו

 ;7 ׳טונ ווירב (27
 ;ןאמדלאג יודפ ןופ גנולייטטימ (28

 ׳רער ןגעוו ןטקא יד ;עזעג באה ךיא" :קראי־וינ ןופ רימ טביירש י ק צ אבי בקעי ר״ד (29
 ־ינאלאק רער ןגעוו ןטקא" :ןעמאנ ןרעטנוא "ךינויאר טקא םווויכרא" ןיא וואנאדשז עינאלאק
 ןופ קיטסירעטקאראכ א ןאראפ ךיוא זיא ןטקא יר ןיא ."ןליופ ךיירגינעק ןייא ןדיי ןופ עיצאז
 ןטקנופ ראפ א זא ,קנעדעג ךיא ןוא טקנופדנאטש ןלעיציפא ,"םענאיזאק" ןופ ןרעגניטע ר "ד

 ."ךעלפערמ ןעוועג תמאב ןענייז
 ,רעפטנע רעכערדניירפ רער ;עמוקעגנא רימ זיא וויכרא ןטנאסרעד ןיא גערפנא ןיימ ףיוא
 ־ראפ םעד בירוצ טיאוועג טשינ באה ךיא תויה .טסיזמוא רעבא ,טכוזעג ןטקא יד טאה ןעמ זא

 .הרעה רעצרוק רעקיזאר רעד ט ימ ךיז ןענעגונאב וצ ןסאאשאב ךיא באה ׳ךוב םאד ןטלאה
 ׳םרעגניטע ןופ ןבירשעג ,תואצוה ןופ ןובביה א טיהעגפיוא ךיז טאה ןריפאפ יד ןטייווצ
 ־שיטאבעלאב ןיא ןאטעגניירא ןעוועג ןיידא זיא רע זא ,טעז ןעמ ןכאעוו ןופ ,טנאה רענענייא

 :טייק
 353.27 — — --ןעציאמו טינש עציוואססאק

 49.29 —-—-- — — לאכימו ,קעבאראפ
 11.07 — — ----ןעכאז טפוקעג

 335.27 -תואצוה םע ץעיניזרעווזל טלהאצעג
 5.06 — —-—-ענעדישראפ תואצוה

 35.02 — —-- --ירובע ןעכאזי תובדנו ,רעקוצ ,ןיטיט

791.8 

 *ינש ,סעקנאל :ןקירבור עניוזא ריט ןעניפעג ןובשח ,זקיטנעהנגייא דיוא ,ןטייווצ א ןיא
 ־אטו ןוטיט ,ךעטסאפו יקסוואנילאמ .רעזעלג ,םילכ ,(!)םעקבראפ .ץעיניזרעיווז ,טיוואקא .רעט

 ;ךעלעקשטנעה ,קעב
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 שטשאמאז סקנפ

 וצ טדנעוועג רעדיוו ךיז טאה טכאמ יד תעשב ,ןעמוקעג זיא טנעמאמ ןייא ךאנ
 קידנעייגייבראפ ,ן ש י נ ע ט נ ע ק עשיניצידעמ ענייז וצ טרילעפא ןוא ןרעגניטע
 ־תפ זיא ,1855 ילוי ,שטשאמאז ןיא ןעוו ,ןעוועג זיא םאד ;םאלפיד ןנעוו עגארפ יד
 טלקנעווקעג טשינ ךיז טונימ ןייא ןייק טאה רע .(30)ערעלאב יד ןכארבעגסיוא יינסאד
 ןוא ,ךראד ןיא ןבילבעגרעביא זיא עילימאפ יד .ץנאט־זגורב ןייק טליפשעג טשינ ןוא
 טאהעג טאה רע סאוו ,ןרעמיצ ייווצ יד ןיא ,טאטש ןיא קירוצ ןראפעגרעביא זיא רע
 ־םוא רעדיוו ךיז רע טאה םעדכאנ .זיוה םענעגייא םעד ןיא טזאלעגרעב־א ךיז תאפ

 .עינאלאק רעד ןיא טרעקעג

 ־עטיל ןגעוו ,ליטש ןעגנאגעגרעבירא ןענייז ןבעל םרעגניטע ןופ ןראי עטצעל יד
 םעד ןעוועג זיא רע תעשב .טרעלקעג טשינ רעמ ןיוש רע טאה טעברא רעשיראר
 קרעוו ענייז ףיוא ןטנארעמונערפ ןפאש טווורפעג ךאנ רע טאה ,םעדא ןיא לאמ ןטצעל
 יד ךיוא רעייטשוצ לטיבא ןבאה רע טעוו םעד ךרוד זא ,טפאהעג רע טאה רשפא —
 ־ברוד ןקיזאד םעד ךאנ .ןראוועג טשינראג ךיוא זיא ןופרעד ראנ — תואצוה עסיורג
 ןא ןהאזנעזומ" א ןייז וצ קשח םעד ,טביירש רע יוו ,ןראלראפ ןיוש רע טאה לאפ

 ."ןוזמ
 ־ענ דארג ןענייז וואנאדשז ןיא טלאהפיוא ןופ ןדנעטשמוא עטטקינייוונטיי״א יד
 לטיבא ,טפאשטריוודנאל רעד ןופ לטיבא ןעוועג זיא הסנרפ .עטכעלש ןייק טשינ ןעוו
 ןיא .זיוה רעשטשאמאז ןראפ טלעג־הריד ןופ לטיבא ,קיטקארפ רעשיניצידעמ ןופ
 ןעמוק ןנעלפ לאמלייט .ןרעמיצ ענייפ ךניפ טאהעג םרעגניטע יד ןבאה אפוג וואנאדשז
 וליפא לאמ ןייא ,רעינישזניא ןא ,לארענעג א לאמא ןעוועג :עבושה ןוא ,טטעג ייז וצ
 ,םינבר ריפ ייז וצ ןראפעגניירא ןענייז לאמ שרעדנא ןא .ןיילא ראטאנרעבוג רעד

 .(31)רעשיטעטש־יינ רעד ןוא רעשטשאמאז רעד ,רעציוועשיט רעד ייז ןשיווצ
 ־עצ ןגעלפ ייז לייוו ,טגיילעגנא רעייז ןעוועג םיוועג ןרעגניטע ייב ןענייז טטעג יד
 ראנ .ןטיוטשעגנא ןעוועג ץלא זיא עדלאג .בוטש ןיא גנומיטש עכעלרעווש יד ןביירט
 ךיא .(33)זגורב ןעדועג יז זיא בור םאד .(32)טומ יירפ א ןזיוואב יז טאה ןעוו ןטלעז
 ןרעגניטע ייב טפא ךיז טסייר ,ןבעל םוצ ןעגנורעדאפ עטיורג ןייק טשינ ךאד לעטש
 םאד טאה םאד דארג ןוא ,קילג־ןעילימאפ לטיבא ראנ ךאד ליוו ךיא .ץפיז א םיורא
 ־דנאל א ,זיוה א ןופ סאבעלאב א ,רעטאפ א ,ןאמ א ןיב ךיא .ןבעגעג טשינ רימ לזמ
 תחנ לקיטש א .(34)םעלא םעד ןופ רעצ רעד ראנ טרעשאב זיא רימ רעבא .רעטעברא
 ־יא ןוז ןייז ןבאמ וצ הנותח טוג ןבעגעגנייא םיא ךיז טאה םע ןעוו ,טאהעג רע טאה

 .(35)קאז

 סע דעוו" :סעצרפ ןיא םעימעדיפע־ערעלאכ יד ןופ גנוריטאד יד ןכיילגראפ ריט ןעוו (30
 ־אב ןענייז סאוו ,ןדנעטשמוא יד טימ (1892 עשראוו) "ער־ילח ריוא טשינ טבראטש ,טינ ללדו

 ;גנומיטשאב־טייצ רעקיזאד רעד וצ דימ ןעמוק ,15 ׳טונ ווירב םרעגניטע ןיא ןבירש
 ;ןאמדלאג יודפ ןופ גנולייטטימ (31

 ןוא ןראוועג לעפתנ זיא דרפ יד .ךוטטסורב א ןטפאהעגסיוא רעגניטע טאה לאמנייא (32
 ןיימ זא ,טשינ ןער טסייוו וד" :טרעפטנעעג רע טאה ■"?פאר וטסנעק ןענאוו ןופ" :טגערפעג

 ;;(ןאמדלאג דרפ ןופ גנולייטטימ) "?רעדיינש א ןעוועג זיא עטאט
 בייוו ןייז םיא טסערעד ...רענעריורפרעד א רעטניוו םוא זעמוקעגמייהא רע זיא לאמא (33
 ןכאמ עילאזי ךאנ ריד טסעוו ,ריא וצ רע טגאז ,עלעדלאג ,טייהרעטלאק טשינ ךימ םע" .ןראי יד

 ;16 'טונ ,1924 ״רעטעלב עשירארעטיל״ — ."ןגאמ םעד
 ;12 ׳טונ ווירב (34

 םיא טנאמרעד רעטאפ רעד ."יצאנגיא" ןסייהעג רעטעפש רע טאה עילימאפ רעד ןיא (35
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 שטשאזנאן סקנפ

 ־עג קנארק םיא ןבאה תורצ יד .ןטסעב םוצ טשינ ןעוועג ךיוא זיא טגוזעג םאד
 ־לא ,רעכאווש" ןא ןיילא ןיוש ךיז רע טפור ראי קיצפופ וצ ןוא טייצ רעד ראפ טכאמ
 ־לגנא ןיילא ךיז טאה רע זא ,ןמיס א .טיוט ןגעוו ןרעלק ןיוש טמענ רע ."ןאמ רעט
 :הבצט ןייז ףיוא ןראוועג טצירקעגסיוא ךאנרעד עקאט זיא ם-אוו ,עיפאטיפע ןא טיירג

 תומ
 תפלש ילע ךברח תא
 תפרט יוג ןלאה רזבא

 וילע געלת חצנ ישפנ לבא
 .(36)ויניע תמועל היהת תניפ יב

 ־עג זיא רע זא ,טגאזענ ןעמ טאה טאטש ןיא .ןבראטשעג רע זיא ו״טרת תבט ׳ד
 ףיז ןעמ טאה ,שירפ ךאנ זיא טסיינ ןייז יוו ,ןעזענ ןבאה עלא ."ענוואטפאר" ןבראטש
 ןופ טכארבעג םיא טאה ןעמ ןעוו .רבק ןופ טנעאנ יוזא טייטש רע זא ,טכירעג טשינ
 םער ןגארטעג ןוא ןגעקטנא םיורא םיא ןיד־תיב םאד זיא ,ןיירא טאטש ןיא וואנאדשז
 ,םער ךיוא היאר א ,דובכ רעקידלאוועג א ןעוועג זיא םאד .(37)םלוע־תיב ןזיב ןורא
 ץא טיילגאב ם־א טאה טאטש ץנאג .ןטלאהעג םיא ןופ טאה לטעטש םאד קראטש יוו

 .ןיירא ור רעטצעל רעד
 ־ידיי רעד ןופ רעמערוטש ןייק ,רדנ־ץרופ ןייק ןעוועג טשינ עקאט זיא רעגניטע
 .זיז זידנ זיא רע לייוו ,זעינילער ןוא קיטכראפסטאג זיא קאזיא .עיצידארט רעש
 .גנוניימ אזא םיא ןנעוו טאהענ ךיוא טאה טאטש ןוא .טניירפ ןטוג א וצ רע טביירש
 ־אב ךיוא זיא׳ס .עלייוו א .ךיוא טסאנ וצ םיא וצ ןעמוק ןגעלפ םינבר םאוו ,ראנ טשינ
 שטשאמאז ןייק רעטומ ןייז טימ ןעמוקענ זיא יבר רעציבזיא רעד זא ,לאפ א טסווו
 באד .(38)זיוה ןיא ןרענניטע ייב ןענאטשעגנירא• ייז ןענייז ,ןרירוק ךיז רעטקאד םוצ
 !געוו קפס רעטסדנימ רעד ןעווענ טלאוו םלוע םייב ביוא ,ךעלגעממוא ןעוועג טלאוו

 .בוטש םרעטקאד םעד ןופ גנוריפ רעכעלשידיי רעד

 ־ביוא טשינ זדנוא ראפ ךאנ ןענייז ןבעל סרענניטע ןופ םעטאד ןוא םיטרפ ךס א
 ־גראפ טייטש ןדיי ןטושפ ,ןקיטכיצ ,םענייר םעד טא ןופ דליב םאד רעבא ,טרעלקענ
 ןדעי .רעכערב־ןעמיוצ א ןעוועג רע זיא ןילא ןופ רעקינייוו .ןניוא ערעזדנוא ראפ ראלק
 יוא טלייפענ ןוא ץראווש ךיוא ןבירשענ רעירפ רע טאה ,טקישעג טאה רע םאוו ,ווירב
 :ונענ ןיוש זיא יז זא ,טבודעגסיוא םיא ךיז טאה םע ןענאוו זיב ,הצילמ יד טפיילשעג
 ,ןבירשענ רע טאה שטייד ןיא ןוא שידיי ןיא םיריש־םירנאב עקילייווגנאל .ןביוהעג
 :רירב א ןיא ןילבול ןופ ןוז רעד טביירש רעמאט ןוא ,קיטיונ ןעווענ זיא םע ביוא
 טאה ,"טסבילצרעה ךיא עסירג ךעלרעדניק דגוא ןאמ ןעביל רהיא טימ ןעלעדיירפ"
 העונצה הריבנה ןידניירפ ערעזדנוא ,ןהאז ןיימ אוד טסירנ םוראוו" :לביאראפ רע

 1863 ןיא ;טראד ךיז סאה ןוא ןילבול ןיא טאהעג הנותח טאה רע .קאזיא םלא לאמ עלא רעבא
 יאפרעד רע זיא ,ןאמדלאג יורפ רעטסעווש ןייז רעביא טיג׳ס יוו .דנאטשפיוא ןיא טקילייטאב
 רבוא ךיז טאה רע ןעוו ,רעטעפש .טגעגפא םיא טאה רעווש רעד .ריביס ןיא ראי 11 ןעוועגפא
 ־ופ ןוז ,רעגניטע" — ;1896 ןיא ןבראטשעג .לאמ ןטייווצ א טאהעג הנותח רע טאה ,טרעקעג
 רעמענלייטנא עטקישראפ ריביס ןייק יד ןשיווצ טנאמרעד טרעוו ,"שטשאמאז ןיא רעטקאד א

 171 %׳ ?0י״81<1ז1111 :ן י וו ר ע מ רלאטרעב ןופ רושארב רעד ןיא ךיוא דנאטשפיווא ןופ
 ;1913 גרעבמעל 1863 10111״

 קראטש זיא ...טפירשפיוא יד" :זייוונא ןא טימ ׳15 ׳טונ ,1924 רעטעלב עשירארעטיל (36
 ךיז ןדניב םאוו רעטרעוו ענעסירעגפא עקינייא ןלעטשוצפיוא ןבעגעגנייא ךיז טאה םע .ןבירעגפא

 ;"זייוורעטרע טשינ
 ;ןאמדלאג יורפ ןופ גנולייטטימ (37

 ;ענעגייא םאד (38
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ןייא ראוו סאד ,לעטיט ענהא ץנאג ...געווטאלג אז ׳ית ןהכ עלעדיירפ׳מ תמלשומה
 ."ריד ןאפ ןהעש טבינ גינעוו

 ןעוועג ךום־לכ־ףוס ךאד זיא הצילמ יד .שטנעמ רעגולק א ןעוועג זיא רע רעבא
 ךיוא רע זיא שטנעמ רעביל א ןוא .רענלאק רעכיוה רעד יוו ,טייצ רעד ןופ ליטמ אזא
 ןא ןעוועג טראפ זיא׳ס רעבא ,ןאט ייוו םאד טגעלפ ,ןבעטש טגעלפ רע ןעוו .ןעוועג

 .זייב

 .די

 ןעז וצ טבעלרעד טשינ טאה רע םאוו ,ןעוועג זיא עידעגארט עטסערג םרעגניטע
 .ןראי ענייז עלא רע טאה וצרעד טבערטשעג םגה ,עטקורדעג א ענייז הרוש ןייא ןייק
 -ייא טאה 1861 .טאהעג טשינ לזמ ןייק םיבתכ ענייז ןבאה טיוט ןייז ךאנ וליפא רעבא
 ־אק" (39)גרובםינאהאי לטעטש ןשיסיירפ םעד ןיא טקורדעגפא יקסוואראשנאג א רענ
 גרעבמעל ןיא ןהעשעג טייצרהאי עשלאפ איד רעדא עלעקרעס ןאפ ןטקא 5 ןיא אידעמ
 ןעט ,קיטנעק .טזיירגראפ ןוא טיירדראפ זיא לכיב םעד ןופ טסקעט רעד ."הצקת תנש
 רעטירד א ךרוד ןבירשעגרעביא ןעוועג זיא סאוו ,ראלפמעזקע ןא ןופ טקורדעכ טאה
 םאוו ,עשראוו ןיא קינמירפס־רכומ א ןענופעג ךיז טאה ,1862 ןיא ,ןכיגניא .טנאה
 ¬ימלת ,(40)בקעי ןוא לכימ ןיז ייווצ סרעגניטע .עלעקרעס• ןקורדרעביא טלאוועג טאה
 ןוא ןראוועג ריווועג םעד ןגעוו רעבא ןענייז ,לוש רעניבאר רעוועשראוו רעד ןופ םיד
 ־ייק לאז ןעמ ,השקב א טימ טעטימאק־ראזנעצ רעוועשראוו םוצ טדנעוועג ךיז ןבאה
 טעוו םע רעדייא .קרעוו םרעטאפ רעייז ןקורד וצ שינעביולרעד ןייק ןבעג טשינ םענ
 טקיליוואב טאה טעטימאק רעד .רעקורדרעביא יד וצ העיבת רעייז טקידנעראפ ןייז

 זז•.
 ןיישמנאיצארעממאנערפ

 ןעטפירן*׳ יענ״ס רא^מעפןיע ןייא ׳ןדא רימ אייב פעזיי דעעיצרא£ 6אי

 •• פ^א מכאיסש רעשיריי ןיא

 רעדירב א ךאנ 1פאצראי איד ייא עלע(רךעם 1

 י עטכירעג י״א^ךע^&עוואזבאק טילשמ צ
 טאיט^הצצעב• הט־ייעב גארטעכ ןנ׳י דגיא סרייעמזגיןגעי*

 וסימיה 1>*יעע3

 ןעי אס&עדא

 .המיתח רעקיטנעהנגייא םרעגניטע טימ לטיווק־רירעמונערפ א

 עטשרע יד "דיגמה" רעד טקורדעג ךיז טאה םע רעכלעוו ןיא ,קורד עבלעז יד זיא סאד (39
 ;ןריל ןייה רעבירא זיא רע רעדייא ,ןדאי

 םלא ,רעגניטע םלעחליוו ןעמאנ ןרעטנוא טנעקאב .טדמשעג רעטעפש ףיז טאה בקעי (40
 ;גרוברעטעפ ןיא רוטארעטיל רעשיניצידעמ רעשיסור ןופ רעבעגסיורא
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 שטשאמאז סקנפ

 טדנעוועג לאמ8 ךאנ ןיז עדייב יד ךיז ןבאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא .גנאלראפ רעייז
 ;יילא ןוא ,רעטאפ רעייז ןופ ראילפמעזקע־טנאה א טימ ןיוש לאמ םאד ,ראזנעצ םוצ
 טקיליוואב רעדיוו זיא ערעייז השקב יד .ןקורד וצ קרעוו םאד שינעביולרעד א ןטעבעג
 ־טעזקע ןא ךיוא ןראוועג טלעטשעגוצ טעטימאק־רוזנעצ ןיא זיא 1862 ףוס .ןראוועג
 ־ימאק־ראזנעצ רעד טאה ףיורעד ךיוא ןוא ,ךעלסעוואטאק ןוא םילשמ יד ןופ ראילפ

 .(41)ןקורד וצ שינעביולרעד א ןבעגעג ,םיטיש עסיוועג קידנגארטניירא ,טעמ

 ־רעס" זיא רעמאט .ןראוועכ טשינראג ךיוא זיא גנומענרעטנוא רעקיזאד רעד ןופ
 ־רובסינאהאי ןטזיירגראפ םעד ןיא זיא ,עשראוו ןיא ןראוועג טקורדעגפא אי "עלעק
 ־אטאק ןוא םילשמ יד .(43)עבאג0יוא אזא סיורא זיא גרעבמעל ןיא ךיוא ;(42)חסונ דעג

 ־רעד ,1863 ״רשבמ לוק״ ןיא ןקורד ןביוהעגנא םיוברעדעצ רדנסכלא טאה ךעלסעוו
 ;שידיי" ןיא ןוא "גנוטייצ רעשידיי רעוועשראוו" רעד ןיא טקורדעג ךיז ייז ןבאה ךאנ

 — 1889 ןיא טשרע םיתא ייז ןענייז טייהרעטלמאזעג .גרוברעטעפ ןיא ״טאלבסקלאפ
 (בקעי) םלעהליוו ןוז םרעגניטע ןופ תולדתשהב — 1890 עגאלפיוא רעטייווצ א ןיא

 .גרוברעטעפ ןיא
 םוצ תומלשב טקורדעג (*)עבאגסיוא רעקיטציא רעד ןיא טרעוו "עלעקרעס"

 עסעיפ יד טאה םלוע רעד זא ,ןלעטשראפ טשיג ךיז תקאד ןעמ רעבא .לאמ ןטשרע
 ,קרעוו ענייז ןענעק לאז ןעמ ,טלאוועג יוזא ךיז טאה ןיילא ןרעגניטע״טנעקעג טשינ
 ןטקאטעג ןייז טימ םעיפאק ןביירש וצ !ףיוא טייצ עיירפ שפיה ןבעגעגפא טאה רע זא
 דנעזקע ףניפ טסווואב טנייה ךאנ זדנוא ןענייז "עלעקרעס" ןופ .בתכ ןכעלטקניפ

 ?ןראוועג ןלאפראפ ןענייז לפיוו ןוא .(44)ןראלפ

 ןסייוו רימ ןוא ,עסעיפ םרעכניטע ןופ טרעטסייגאב ןעוועג ןענייז םיליכשמ יד
 איא רענייא ןגעוו .עניב רע; ־יוא ןראוועג טליפשענ לאמ ןייא טשינ זיא יז זא ,ךיוא
 ־עדנא ןייק טשינ טליפשעג טאה ןעלעקרעס ןופ עלאר יד ווו ,1863 ןיא גנוריפפיוא
 ענייז ןיא אנריפאפ זדנוא טלייצרעד ,ן ע ד א פ ד ל א ג םהרבא יוו דער
 םייב) וועלהאמ־שיקרעט ןיא זא ,טקאפ ןטייווצ א טננערב םיוברעדעצ .(45)תונורכז
 ןטראד ןוא ,קיטש־רעטאעט סאד טריפעגפיוא םיליכשמ עפורג א טאה (רעטסעטד

 "1862 ראי ןופ רעגניטע בקעי ןוא לכימ ןופ תולדתשה יד״ :סרוקסקע םעד ךיילגראפ (41
 ;דנאב ןטייווצ ןיא טסקעט ןרעטניה תורעה יד ןיא

 !ייז ןסעגראפ טאהעג תועמשמ ןאד ןיוש טאה טעטימאק־ראזנעצ רעד .1875 ,עשראוו (42
 .עבאגסיוא רעגרובסינאהאי רעד היוא (1862 ןופ) רוסיא םענעגייא

 ;עשראוו ןיא ןרעטשנעגראמ .ל ׳ה רעלדנעהכוב םעד ןופ גנולייטטימ (43
 עשראוו ןיא רעטייווצ א .ןיקצולירפ חנ ייב ,ןרעגניטע ,ריוורול טאקאוודא ןופ רענייא (44
 א .אריפש ׳ה ייב ,שזדאל ןיא רעטירד א .לקינייא ןא סרעגניטע ןופ ןאמ םער ,ןעטיוועל 'ה ייב
 א .(ליזיימ ןמחנ ׳ה ןופ גנולייטטימ) םילשורי ןיא "קעטאילביב־לאנאיצאנ" רעד ןיא רעטרעפ
 ךיז טניפעג ,גנולייטפא רעשידיי רער ןיא ,ירערבייל קילבאפ ןיא אד) קראי־וינ ןיא רעטפניפ
 ׳טסקעט רער .טלא רואי 50 ךרע ןא ,רעשיראיטקא ןא ךעלניישראוו ,"עלעקרעס״ ןיפ די־בתכ א
 םמוק ןענאוו ןופ .שרעדנא קראטש וליפא ,ןבאגסיוא עטקורדעג עלא ןיא יוו ,שרעדכא לאמטפא
 ׳?ירוצ ראי ראפ א טימ טפיוקעג םיא ןעמ טאה ןעמושראפסיוא עניימ טיול ?די־בתכ רער ןיה
 עלענאיסעפארפ זא ,זייוואב א .טנעה ע ש י ר א י ט ק א ןופ ןיהא רע טמוק ןעמוק ןוא
 ןגאז .(קראי־וינ ,יקצאש .י ר״ד ןופ גנולייטטימ עטאווירפ ."עלעקרעס" טליפשעג ןבאה ןפורט
 ןפיוא ךיז טגייל רימ ראנ ,ךעלגעממוא זיא ,די־בתכ םער קידנעעז טשינ ,םיוועג היוא םעפע
 טיול .ראלפמעזקע ן ק י ט נ ע ה נ ג יי א ןא םרעגניטע ןבאה לאז קראי־וינ ךיוא זא ,לכש

 ;סיוועג היוא ןלעטשטסעפ ןזאל םע ךיז טעוו עבאגסיוא רעקיטציא רעזדנוא

 ;189 ,1 סקנפ (45

 ־אד יד ןעגנערב רימ ןענאוו ןופ ,"םיבתכ םרעגניטע המלש ר״ד" דנאב םער טניימעג (*
 .טעברא עקיז
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 שטשאמאו סקנפ

 ןעוועג ךאנ ןענייז םע .(46)םיובנעכייא בקעי ׳ר טליפשעג ןכדש ןנחוי ןופ עלאר יד טאה
 .(47)שוריפב רימ ןסייוו ןלאפ ליפ ןופ ןוא עכלעזא ןלאפ ליפ

 טצענערגאב ,עפאנק א ןעוועג טראפ גנוקריוו םרעגניטע זיא ןעמעלא ךאנ רעבא
 ,רערעקרעביא ןא ןופ• טנעמארעפמעט םעד טגאמראפ רע טלאוו .ןזיירק עגנע טימ
 עשירארעטיל יד .רוטארעטיל רעזדנוא ןופ עדייז רעד ןראוועג רשפא רע טלאוו
 ןעלעדנעמ ןגעקטנא קילעטשרעטניה זיא רע ביוא .טגאמראפ רע טאה טייקלגוסמ
 שטאכ ,ליפעג־םראפ ןופ טרפ ןיא םיא ןופ רעכעה םיוועג רע ט-יטש ,טנאלאט ןיא
 ןייז ןיא ןעוועג זיא רע דו:יוזא רעבא .רעירפ ראי קיסיירד טיט ןבירשעג טאה רע
 ¬ר ע ט ל ע ר ע ד ןבילבעג רע זיא .ןכערבעצ טנעקעג טשינ רע טאה ,רעטקאראכ
 ־נעקעג־קינייוו ־ועד ,ר ו ט א ר ע ט י ל ר ע ש י ד יי ר ע ד ןופ ע ד יי ז

 ¬ר א פ ןופ געוו ןפיוא זומ ןעמ ןכלעוו ,רעדייחרעטלע רענעסעגראפ־בלאה ,רעט
 .רענעייל ןקיטנייה רעזדגוא ראפ ןלעטשראפ ג נ ו ש

 ־עב ןעמוק ןלעוו םע זא ,ןייזטםווואב םעד ןא ןבראטשעגקעווא זיא רעגניטע
 זרא .טלעוו רעד ןופ קעווא זיא רע ןעוו רעבא ,רעביירש עשידיי ראפ.ןטייצ ערעס
 ־אז ןיא זיא 1856 .שרוי רעסיורג ,רעקידריוו ןייז םיא ןבעל ןעגנאגעגמוא ןיוש
 קחצי ןראוועג ןריובעג שטשאמאז ןיא זיא 1851 ,רעגניטע המלש ןבראטשעג שטשאמ

 .ץרפ שובייל

 ¬יכשמ תכסמב םוארקיו סופדד שבכמ ילב ןילופו איסורב וירובחו ומש םסרפתנ הכו" (46
 ¬וקמ המכב קחשי תמב לע עלעקרעס תא תולעהל וסנ םגו םנזא עמשל וגנעתה רשא םיל
 ושע הכ הילע ינבמ ויה םיקחשמהו ,הקדצל שדקנ תוארל םיאבהמ עבקנה ףסכהו ,תומ
 ראופמה ררושמה אצי םיקחשמה ־ורי ןיבו רמס עינ ד.רהנ לע ב ו ל י ה א מ ב
 םישנא וית םיקחשמה רתי םג יכ ןיבהל לקנ .ןכדש ןנחוי ׳ר רותב ל״ז םיובנעכייא בקעי ׳ר

 ,;(םיוברעדעצ) ,"וליג ינב םידבכנ

 וסנ רבכ" :סמיוברעדעצ רעטרעוו עניוזא ךאנ ןוא עטאטיצ עקידרעירפ יד ךיילגראפ (47
 ,"עלעקרעס" ןויזחה תא המכה לע קוחשל םיבדנתמ םיליכשמ םישנא םינו !תומוקמב

 רשא תורדוסמו תויה תופשב אמארדה יקוח יפ לע השענ אוה יכ ,םיעמושהו םיאורה לכ והמתיו
 עניוזא ןעקנאדראפ וצ ךאנ ךיא באה ,עשראוו ,ןאםלעדנעמ .ש ,דניירפ — ."הבחר תורפס ןהל
 זא ,טקנעדעג ,קיצעביז ראי א ןופ ענעדיי א טציא ,ןיציבר רעליוק יד (א :ןעגנולייטטימ ייווצ
 זיא יז תעשב ןעמ טאה (עינרעבוג רעשילאק עקילאמא ,ענטוק ןבעל ו<010 ליוק ןיא ייז ייב
 אנידאראב יורפ טלייצרעד ענעגייא םאר (ב "עלעקרעס" םירופ םוא טריפעגפיוא ,גנוי ןעוועג
 הרעה יד םער וצ ךיילגראפ — .קי׳רוצ ראי 40—30 טימ טייצ רעד ןגעוו ךיוא ,וואשאמאט ןיא
 ־עוו יר לעיצעפס ,ןעגנוריפפיוא־עלעקרעס ןעקנעדעג םאוו ,טייל ערעטלע ןלעוו רשפא — .44

 ?תונורכז ערעייז זדנוא ראפ ןאט ןפע ןא ,רעטאעט ןשידיי ןופ ןענארעט
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 .ןברוח־רעלטיה םעד ברע ,םלוע־תיב רעשטשאמאז ןפיוא הבצמ סרעגניטע



 רעפיש .י ר״ד

 דניירפ גוא םיבורה רעוועשראוו םרעבניסע המלש ר״ד
 (םירוקמ־וויכרא טיול)

 אד רימ ןעגנערב ךיירגייוו סקאמ ר״ד ןופ טעברא רעד וצ גנוצנאגרעד א יוו
 ןעדרעג זיא סאוו ,רעפיש .י ר״ד רעקיראטסיה־שודק םעד ןופ טעברא יד רעטייוו
 .(5־4 .מונ) 1932 יאמ־לירפא ,רעטעלב־אוויי ןופ 111 דנאב םעד ןיא טכעלטנפעראפ

 ־עוו ,רעגניטע המלש ר״ד ןופ דליב לופ א ןיוש ךיז טמוקאב ןטעברא עדייב ןופ
 סקנפ רעזדנוא ןעוו ,1956 ראי ןיא ןלאפעגסיוא זיא טייצראי רעטסטרעדנוה םנעמ

 .טעברא רעד ןיא ןעוועג זיא
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 רעגניטע-רעוואר לכימ־לאיחי ׳ר רעטעפ רעוועשדאוו סרעגניטע ר״ד
 רעצארפשפא ענייז ןוא

 עשיסאלק ןייז עז) ךיירניירד ר״ד ןופ גנושראפ־רעגניטע רעשיפארגאיב רעד ןיא
 יוזא .עשראוו ןייק ךיז ןעיצ םאוו ,םידעפ ייר א רימ ןעניפעג (עבאגסיוא־רעגניטע
 טגנערב ךיירנייוו ר״ד עכלעוו ,תורעה ןוא ווירב יד ןופ ךיז רימ ןסיוורעד רעגייטשא
 טימ טעדניירפאב ןעוועג זיא רעגניטע ר״ד זא ,עבאגסיוא־רעגניטע ןייז ןופ ףוס םוצ
 ,םיובנעזייא ינאטנא־ןרהא ןוא דלאהדנעגוט בקעי םיליכשמ רעוועשראוו עטנאקאב יד
 דלאגנראק .י ןסיוועג א ,דניירפ רעוועשראוו א טיט טרידנאפסעראק טאה רע זא ןוא
 טסכעה א ךיוא טגנערב ךיירנייוו ר״ד ,(13 ןזא 12 ,4 ,3 ןרעמונ ווירב יד ךיילגראפ)
 ןיז ייווצ טנאמרעד טרעוו םיא ןיא םאוו ,1862 ראי ןופ טנעמוקאד ןטנאסערעטניא
 ןענייז עדייב זא ,םיורא ייברעד ךיז טזייוו םע ןוא ,בקעי ןוא לכימ רעגניטע ר״ד ןופ
 זיא םאוו ,לוש־רעניבאר רעוועשראוו רעטמיראב רעד ןופ םידימלת ןעוועג טלאמעד
 דלאהדנעגוט ןופ רעטעפש ןוא םיובנעזייא ןופ תליחת ריפנא םעד רעטנוא ןענאטשעג

 .(590 ןוא \1_ו ׳ז עבאגסיוא־רעגניטע םכיירנייוו ר״ד ךיילגראפ)
 ־ראוו ןיא עקאט ייז רימ ןענעגעגאב ,ןיז עדייב םרעגניטע ר״ד ךייש םאוו אלימ
 ןייק ייז ןענייז ןעמוקעג זא ,ןעמעננא געמ ןעמ םגה ,רעטאפ רעייז ןופ טיוט ןכאנ עש
 ןופ יד זדנוא ראפ זיא רעקיטכיוו ךס א .רעגניטע ד״ד ןופ ןבעל םייב ךאנ עשראוו
 םאד ןענייז .םיליכשמ רעוועשראוו יד טימ טפאשטנאקאב עטלעטשעגטסעפ ךיירנייוו
 טימ "עלעקרעס" ןופ רבחמ םעד ןדנובראפ ןבאה םאוו ,םידעפ עקיצנייא יד ןעוועג
 ןופ) ןעגנושראפ־רעגניטע עקירעהא־זיב יד טיול ? םאטש־ץנעדיזער רעשיליופ רעד
 ־ייא יוו רעמ זא ,ןעמוקעגסיוא טלאוו (רעניוו .מ ןופ םנטצעל ןוא ךיירנייוו ,לעפאק
 עקאט טמיווש .עשראוו ןיא טגאמראפ טינ רעגניטע ר״ד טאה טביירפ עטוג עקינ
 ־טנאקאב עקיזאד יד וצ ןעמוקעג רעגניטע ר״ד זיא עשז יוזא יוו ,עגארפ א םיורא
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 ןיא םע תמחמ ,לכש ןפיוא קינייוו ךיז טגייל ףערטפיונוצ רעבעלנעזרעפ א ?ןטפאש
 .עשראוו ןיא ןטלאהעגפיוא זיא םע ןעוד ךיז לאז רעגניטע ר״ד זא ,טםווואב טשינ
 ןפאשעג טאה רעוו ,עשראוו ןיא טכאמעג םאזקרעמפיוא םיא ?!יוא טאה עשז רעוו
 םיובנזייא יוו ,םיליכשמ רעוועשראוו עקידנריפ יד טימ םי,א ןשיווצ גנודניבראפ יד
 ־ע־ואק .י םענייז דניירפ רעוועשראוו םעד וצ רע טמוק יוזא יוו ?דלאהדגעגוט ןוא
 ,ללכב ןוא ? ץנעדנאפסעראק עמיטניא ןא רעטעפש םיא טימ טריפ רע סאוו ,דלאג
 ־תאק .י "דניירפ רעטצעשעג־טרעוו" רעד ,שטנעמ רעקיזאד רעד רעכלעזא זיא רעוו
 ןטכעלטנפעראפ םער טיול ןייז טלאמעג ןאס םע יוו — ןרעגניטע טאה םאוו ,דלאג
 ןיא טכוזעגפיוא — (עבאגסיוא םכיירנייוו ןיא 14 רעמונ ווירב) 1854 ראי ןופ ווירב

 ? ״ןאמ ןכאווש ,ןטלא״ ןא ןיוש טלאמעד ,טיוט ןייז ראפ ראי 3־2 ךרעל שטשאמאז
 יוו ,עשיראטער יוו ,רעמ טינ ןבילבעג ןטלאוו םעגארפ ענעפראוועגנא יד עלא
 ,ןלאירעטאמ תיוא ןסיוטשעגנא טינ קילעפוצ ךיז ןטלאוו רימ ןעוו ,"ןשטנווו עמורפ"
 ־גייווצראפ א טאהעג עשראוו ןיא טאה רעגניטע המלש ר״ד זא ,תודע ןגאז עכלעוו
 יד ,ייז .תוחפשמ רעוועשראוו עטסנעעזעגנא יד ןופ ענייא אקווד ןוא ,החפשמ עט
 ייז ייב ,םיבתכ ענייז ןופ םראטקעטארפ יד ןעוועג םע ןענייז ,םרעגניטע רעוועשראוו
 יד וצ ןפארטעג רע טאה ייז ךרוד ,םעיצאדנעמאקער עקיטיינ יד ןענופעג רע טאה
 רעבא ןענייז םרעגניטע רעוועשראוו יד .םדלאננראק ןוא םדלאהדנעגוט ,סמיובנעזייא
 יד יוו רעקיטכיוו ךאנ בגא זיא םאוו ,טנעמאמ א םענייא ךאנ תמחמ טנאסערעטניא
 יד ןוא בורק רעשטשאמאז רעייז ןשיווצ ןפאשעג ןבאה ייז עכלעוו ,ןעגנודניבראפ
 רעייטשראפ יוו טנאסערעטניא ןעגייז ךיז ראפ ןיילא ייז ןוא .םיליכשמ רעוועשראוו
 ןלעוו רימ עכלעוו ,ערעייז םעיפארגאיב יד .ןטייקכעלנעזרעפ יוו ןוא רוד רעייז ןופ
 ,רעייטשוצ א יוו ןעניד גנושראפ־רעגניטע רעד ראפ ןענאק ,ןעגנערב רעטייוו אד
 רבחמ רעד טמאטשעג טאה ריא ןופ םאוו ,"עסאר" רעד ןגעוו ךירגאב א טיג םאוו

 ...טולב ןבלעז םעד ןופ ןעגנוקעלפטנא טראפ ,״םילשמ״ יד ןופ
 .אפוג עמעט רעד וצ ןייגרעבירא רעבא רימאל

 רע תעב ,ןרעטלע םרעגניטע ןבאה ןעגנושראפסיוא םכיירנייוו ןוא סלעפאק טיול
 ■עג ןבאה לאז עקסאי־ךסוי רעטאפ ןייז .עשראוו ןיא טבעלעג ,ןראוועג ןריובענ זיא
 ־קנארפ ןיא בר א ראפ ןעמענוצ טלאוועג םיא טאה ןעמ ןוא תונבר ךיוא תוכימס טאה
 ןעקםאי־ףסוי ׳ר ןגעוו .עשראוו ןזאלראפ טלאוועג טשינ טאה רע ראנ ,ןיאמ—טרופ
 רעד זא ןוא החפשמ רעקידסחוימ א ןופ טמאטשעג טאה רע זא ,טסווואב ךאנ זיא
 ןעקסאי־ךסוי ץוחא .םעלעכ ןיא בר ןעוועג ןייז לאז ,עשטיא־־קחצי רענייז רעטעפ
 'ר ,ןעשטיא ׳ר ןופ ןוז רעטייווצ א ךאנ טנאמרעד ןפארגאיב־רעגניטע יד ןופ טרעוו
 רעקידרעטעפש רעד זיא םיא ייב סאוו ןוא ענשטנעל ןיא בר ןעוועג זיא סאוו ,לדנעמ
 זייוודניק ךאנ טאה רע יוו םעדכאנ ,ןראוועג טעוועדאהעגפייא "עלעקרעס" ןופ רבחמ

 ןטירד א ךאנ רעבא רימ ןענעגעגאב ןטקא רעוועשראוו יד ןיא .רעטאפ םעד ןראלראפ
 ביוא .(1) רעגניטע־רעוואר "לבימ־לאיחי ׳ר זיא םאד ןוא ,ןעשטיא־קחצי ׳ר ןופ ןוז
 עטסנעעזעגנא יד ןופ ענייא יוו רעגניטע עילימאפ יד טריזירעטקאראכ לעפאק ר״ד
 םאוו ,םירחוס ןוא םינלדתש ,םיסנרפ ,םינואג ליפ ןליופ ןבעגעג" טאה םאוו ,ןליופ ןיא
 יאכ אזא טאה ,"םיצירפ עשיליופ עקילאמא יד טימ ןטפעשעג עסיורג טריפעג ןבאה
 ־ראוו םעד טא ייב פא ךיז טלעטש ןעמ ןעוו ,דוסי א טלאמעד ראנ קיטסירעטקאר
 ־אר ריאמ־לאיחי ׳ר ןטנאמרעד םאווראנ םעד ייב ,רעגניטע ר״ד ןופ רעטעפ רעוועש
 ־ראפ רעקיזאד רעד ןיא זיולב .רעדניק־םדניק ןוא רעדניק ענייז ייב ןוא רעגניטע־רעוו
 ־לדתש יא ,םיסנרפ יא ,םינואג יא עקאט רימ ןענעגעגאב םרעגניטע יד ןופ גנוגייווצ
 רעד טניישרעד ןיז ענייז ןוא ןעלכימ־לאיחי ׳ר טימ ךיילגראפ ןיא .םירחוס יא ,םינ
 רעד ןופ גנילצארפש רעכאווש א יוו ,לודג רעלעיצניווארפ א יוו לדנעמ ׳ר רענשטנעל

 .עסאר־רעגניטע
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 שטטאמאז סקנפ

 ןענעייל וצ םיא ןגעמ ןענייז רעגניטע־רעוואר לכימ־לאיחי ׳ר ןופ הבצמ רעד ףיוא
 רוביצ יכרצב קסעו ןורושי תדע להנ קדצב ,םידוהיל לודג שיא" :םיחבש עכלעוו טא
 ־איב יד — היאר א .תואמזוג ןייק טינ ירמגל ןענייז םאד ןוא .״ףירחה ברה ,הנומאב

 .רעטייוו אד ןעגנערב רימ עכלעוו םיטרפ עשיפארג

 ־אטרא ןיא ןראוועג ןגיוצרעד לכימ־לאיחי ךיוא זיא ,רעדירב ענייז יוו טקנופ
 טאה רע ווו ,שטשאמאז ןיא .תונבר ףיוא תוכימס טאהעג טאה ןוא טסייג ןשיסקאד
 ־ניירא רעבא ןגעלפ ,ןרעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ ןטלאהעגפיוא טנגוי ןייז ןיא ךיז
 רע זא ,טסווואב םיא ןגעוו זיא םע ןוא םירפס "עלוספ־ףירט" טנעה ענייז ןיא ןלאפ
 .ןטפאשנסיוו עכעלטלעוו ןיא ךיוא ראנ ,ןכאז־הרות ןיא זיולב טשינ יקב א ןעוועג זיא
 וצ ןגיוצעג םיא טאה םע .ךיורבעג ןייק טכאמעג טשינ רע טאה הכימס רעד ןופ
 טראד ןכוז ,עיוואזאמ ןיא עוואר ןייק ,ךאנ ןאמרעגנוי א ,קעווא זיא רע ןוא ,רחסמ
 ןבאה םאוו ,םירחוס עשידיי עטשרע יד ןשיווצ םיא רימ ןענעגעגאב דלאב .קילג ןייז
 טפיוק רע .עירטסודניא־ליטסקעט רעשזדאל רעגנוי רעד טימ ןעגנואיצאב טפינקעגנא
 ענייז טימ טריפ ןוא רעבעוו רעשזדאל יד ךרוד ןטעבראאב ייז טזאל ,ןפאטשיור ףיוא

 ."ןסיירפ־יינ" ןוא עשראוו טימ לדנאה א ןעגנוטעבראסיוא

 ־ףסוי רעדורב ןייז טימ ןעמאזוצ ךיז רע טצעזאב טרעדנוהראי ןט18 ןופ ףוס םייב
 טלאמעד ןיוש טאה רע .עשראוו ןיא ,רעגניטע המלש ר״ד ןופ רעטאפ םעד ,עקסאי
 .דנאל ןיא רעמענרעטגוא ןוא םירחוס עטסכייר ןוא עטסבושח יד ןופ רענייא יוו םש א
 ־עקטיבז לאומש ריבג רעוועשראוו ןטמיראב ןופ ןיז עכייר יד טימ ךיז טסעמראפ רע
 ןיא ייס ,ןטפעשעג ןיא ייס ,טירט ןוא טירש ףיוא ייז טימ טרירוקנאק רע ןוא רעוו
 ־יוועלומש" עגנוי יד רעטעפש טייצ א ןוא רעוועקטיבז רעטלא רעד ןציז .ןכאז־ללכ
 םוצ סלופמיא ןא ןעלכימ־לאיחי ראפ םאד זיא ,גנוטלאווראפ־הליהק רעד ןיא "םעשט
 ןפוטשסיורא ףוס-לכ־ףוס ייז טעוו רע זיב ,ןפמעקאב גנאל יוזא ייז טעוו רע ןוא ,ףמאק
 ־ראוו רוד ןגנוי םעד ףליה וצ ךיז קידנעמענ ,םאד רע טעוו ןאט ןוא .בוטש־הליהק ןופ
 עכעלטלעוו יילרעלכ ,דגנתמ םעד ,םיא ןדניבראפ ייז טימ םאוו םיליכשמ רעוועש
 ־שיריבג א טנדראעגנייא רעוועקטיבז אל א ךיז רע טאה רעגייטשא טא .ךגיונפא"
 ־ראפ קעטאילביב א ןוא .לבעמ עטסרעייט יד טימ ןענאלאס עתמא ,גנוניווו עשידיגנ
 ןכייר םעד ^ייב ראנ םאוו ,םירפס עשיראטאוואנ־שיליכשמ ןוא עשינבר טימ רע טגאמ
 ךיז טגעלפ ןענאלאס ענייז ןיא .ערעסערג א ןענופעג ךיז טאה ןהאק לכימ ליכשמ
 וצ .ץנעגילעטניא רעוועשראוו רעגנוי רעד ןופ "ענעטעמס" עמאס יד ןעמוקפיונוצ
 םעד ןופ פעקציה עלא טרעהעג ןבאה ןענאלאס ענייז ןיא םרעייגנייא עקידנעטש יד
 ־טנפע ןופ ענערא רעד ףיוא ןזיוואב טלאמעד ךיז ןבאה םאוו ,רוד ןשיליכשמ ןגנוי
 ־געזייא ינאטנא רעטריטנאלאט י ךעלנייוועגרעסיוא ןוא רעשיגרענע רעד :ןבעל ןכעל
 רעדירב יד ,דל$חדנעגומ בקעי רעכאווש־רעטקאראכ רעבא רעטעדליבעג רעד ,םיוב
 -רא סאקשושטשאק ןיא "קינשטוראפ" ןופ ןיז יד ,ןאי ןוא ףעזוי ,ןאמרעה ,ןייטשפע
 ־ראפ־טעטיסרעווינוא םעד ןופ ןוז א ,גרעבסקילג ןאי רעגנוי רעד ,ןייטשפע בקעי יימ
 ןהאזלעמאס דוד ראטקאד־ןיצידעמ רעד ,גרעבסקילג ילנמ — לכימ־ןתנ ׳ר רעגעל
 ךירנייה־םייח עשראוו ןיא רעלקעמ־עזרעב רענעריווושעג רעשידיי רעטשרע רעד ןוא
 ןופ ראטקאד־בייל םעד ,ןהאזלעמאס ןועמש ר״ד ןופ רעצארפשפא עדייב ,ןהאזלעמאס
 רעשיאערבעה רעד ,גרעבנייוו קחצי ליכשמ רעקידרעייפ רעד ,גינעק ןשיליופ ןטצעל
 ־לאיחי ןיא ."רודה ילודג" ענעמוקעגפיוא עכלעזא ךאנ ןוא אידנאק קיזייא טארעטיל
 ןטימ ןעמאזוצ גראווגנוי עשיליכשמ עקיזאד םאד טגעלפ ןענאלאס םרעגניטע לכימ
 ־םיד ןריפ ,ןטארעפער ןענעדראנייא ,ךעלכיב־הלכשה "ענעפירט" ןענעייל תיבה־לעב
 ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא םעמעט עשירארעטיל ןוא עכעלטפאשנסיוו ףיוא םעיסוק
 עשיאערבעה־יינ ןופ קיטש־רעטאעט ןריפפיוא ,ןעגנולעטשראפ־ןראטאמא ןריזינאגרא
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 ־י.א יוזא יוו ,רענעלפ טקיפעגסיוא ךיוא ךיז ןבאה ןענאלאפ םרעגניטע ןיא .םירבחמ
 ןופ ןשינעפרעדאב יד וצ ןרעוו טסאפעגוצ לאז רע זא ,להק ןטלא םער ןעיובוצרעב

 .(2) טייצ רעיינ רעד
 גאט וצ גאט ןופ ןסקאוועג זיא עשראוו ןיא תובישה םרעגניטע לכימ־לאיחי 'ר
 ,1814 ראי ןיא ,טאטש ןיא גיהנמ ןטסנעעזעגנא םעד ראפ ןטלאהעג םיא טאה ןעמ ןוא
 טלאזעג טאה םיא ךיו.א םאוו ,םערגנאק רעניוו םוצ טנעאנ ןטלאהעג טאה םע ןעוי
 רעוועשראוו יד ןבאה — ״םוטנטשריפ רעוועשראוו״ ןופ לרוג רעד ןרעוו טמיטשאב
 ראפ עיצקא עטיירב א ןריפוצכרוד ידכב ,טנעמאט ןשיראטסיה םער טצונעגסיוא ןדיי
 א ןזיוועגסיורא טלאמעד טאה רעגניטע לכימ־לאיחי ׳ר .גנוקיטכעראבכיילג רעייז
 ־אב םעד וצ געוו א טניפעג רע .טעטיוויטקא עכעלטפאשלעזעג עטיירב םרעדנוזאב
 ןיא טקיטלעוועג ןיוש טייצ רענעי ןיא טאה םאוו ,וועצליסאוואנ ראטאנעס ןטמיר
 טביילקראפ ,שטנעמפיוה ןקיזאד םעד ןופ עיצקעטארפ יד ךיז טפאשראפ ןוא עשראוו
 ־הליהק םעד ןוא ןאק לכימ־ףלאוו ריקנאב םעד ,דניירפ עטנעאנ ייווצ ענייז טימ ךיז רע
 .1 רעדנאסקעלא רעסייק עמאס םוצ גרוברעטעפ ןייק ,גניריינ אנכש 'ר ראטערקעס
 ־רעטעפש םעד ןוא רעסייק םעד טגנאלרעד 1814 ילוי ןט28 םעד טאה עיצאגעלעד יד
 עכעלרעגריב יד ןגעוו לאיראמעמ ןכעלריפסיוא ןא "ןליופ ךיירגיניק" ןופ גיניק ןקיד
 ,עיצאגעלעד עבלעז יד .םוטנדיי עשיליופ םאד טקירדעג ןבאה םאוו ,ןעגנוצענערגאב
 םעד טבוזעגפיוא רעטעפש ראי ןייא טיט ךיוא טאה ,שארב ןרעגניטע לכימ־לאיחי טימ
 ־עגפיוא (1815 רעבמעטפעס־טםוגיוא־ילוי) ךיז טאה רע תעב ,רעבאהטכאמ ןשיסור
 ־אמעמ ןטייווצ א טגנאלרעד ץנעידיוא ןא ךיוא םיא טאה יז ןוא ,זיראפ ןיא ןטלאה

 .ןינע ןבלעז םעד ןגעוו לאיר
 וצ טגאזעג ןבאה טלאמעד ראצ רעד לאז ,גנולייטטימ א םגנידיינ אנכש ׳ר טיול
 לעוו ןוא עיצקעטארפ רעכעלנעזרעפ ןיימ רעטנוא ךייא םענ ךיא" :עיצאגעלעד רעד
 יד טאה ,גאזוצ ןקיזאד םעד ךיוא טקוקעג טשינ .ךמאל רעייא ןרעסעבראפ וצ ןעז
 םייב ץנעידיוא רעד ךאנ ךיז טאה יז :תונלדתש ריא טריפעג רעטייוו עיצאגעלעד
 ןיא טלייוועג טלאמעד טאה םאוו ,ןיטנאטסנאק טשריפסיורג םייב ןדלאמעג רעסייק
 ־עוורעטניא רעטייוו ךיוא געמ יז זא ,םעיצאדנעמאקער םיא ןופ ןעמוקאב ןוא ,זיראפ
 ,ןדאב םעד ןטיירגוצ ידכ ,ןילרעב ןייק ןראפעגקעווא יז זיא ,רעסייק עמאס םייב ןרינ

 ־ניטע לכימ־לאיחי ׳ר ריז ןבאה ןילרעב ןיא .ןעמוקנא ןיהא טעוו רעדנאסקעלא ןעוו
 ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עקידנריפ יד טיט טקידנעטשראפ רעטיילגאב ענייז ןוא רעג
 ,ןוועצליסאוואנ טימ ןפארטעגפיונוצ ךיוא ךיז ןבאה ייז ןוא הליהק רעקיטראד רעד
 ־רעביא .רעסייק ןטימ ןענעגעגאב וצ ךיז ידכב ,עשראוו ןופ ןעמוקעגנא זיא םאוו
 ־עד יד ןענייז ,עגארפ־ןדיי רעד ןגעוו■ לאיראמעמ םעיינ א ראטאנעס םעד קידנבעג
 ךראד רעסייק רעד זא ,טסווועג ןבאה ייז .עשראוו ןייק קעווא ךאנרעד דלאב ןטאגעל
 ־אה טניילעג ןבאה ייז ןוא ,טאטש־ץנעדיזער רעשיליופ רעד ןיא ןעמוקנא ןילרעב ןופ
 ־יוא ןייק .ךראנאמ ןופ טלאהפיוא רעוועשראוו םעד תעב ץנעידיוא ןא ףיוא ןעגנונעפ
 א טימ ןענעגונאב טזומעג ךיז ןבאה ייז ןוא ,ןעמוקאב טינ רעבא ייז ןבאה ץנעיד

 .(3) ןיטנאטסנאק טשריפסיורג םייב ץנעוורעטניא רעיינ

 םרעגניטע לכימ־לאיחי ןראוועג זיא םע םיתג יוו ,ןלאמסיוא טכייל ךיז ןעק ןעמ
 ־רעב ןוא זיראפ ,גרוברעטעפ ןיא ןצנעידיוא ןוא ענייז תועיסנ עלא ךאנ טעטיראטיוא
 ־רעד ןוא םוטנדיי רעוועשראוו ןופ טנורגרעדאפ עמאס ןיא םיורא ךיז טקור רע .ןיל
 טאה דיי רעשיליופ א םאוו ,םידוביכ עטסכעה יד ןראי עקינייא ןופ ךשמ ןיא טכיירג
 ןעמאזוצ ,רעביא רע טמענ 1817 ראי ןיא .ייז ןגעוו ןעמולח טנאקעג ןטייצ ענעי ןיא
 םידגנתמ יד ןוא ןעזאר עשטיא ׳ר ליכשמ רעד יוו■) ענייז טניירפ עקיגייא ךאנ טימ
 עדנערא יד (ןהאזדיוואד םייח ןוא רעגייא המלש ,ןהאזלואש יול ,רענזאפ ןמלז־המלש
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 טימ .עסאק־הליהק עקידייל יד הסנכה רעד טימ טזייפש רע ןוא עקבאראק רעד ןופ
 ־לאווראפ־הלהק רעד ןופ דילגטימ א ראפ ןבילקעגסיוא רע טרעוו רעטעפש ראי ןייא
 וצ לאיראמעמ א ןיא טרעלקרעד רע ןוא טאדנאמ ןייז רעדינא רעבא טגייל רע .גנוט
 ןוא "םעשטיוועלומש" יד טימ ןעמאזוצ ןציז טשינ ליוו רע זא ,טכאמ־טכיזפיוא רעד
 ןופ עיצאזיגאגראער יד ןרעוושראפ ןוא םיפיקת יוו ךיז ןריפ םאוו ,רעגנעהנא ערעייז

 .הליהק רעד
 ןופ םאוו ,ןטאדידנאק יד ןופ םענייא יוו םיוא םיא ןעמ טביילק 1823 ראי ןיא
 ןיא לאטיפש ןשידיי ןופ גנוטלאווראפ יד ןרעוו טלעטשעגפיונוצ טלאזעג טאה ייז
 רעד ןופ דילגטימ א ראפ טרינימאנ גנוריגער רעד ךרוד רע טרעוו 1825 .עשראוו
 ־אק ןשידיי" םייב ןראוועג ןפאשעכ זיא סאוו 1260 םסזס802ס "רעמאק־טאראב"
 ־עג גנוריגער רעד ראפ ןטעבראוצשיוא ־יוא <0״יו*6* $*0חס201<0חחץ<:1ו "טעטימ
 ןעוועג הכוז טלאמעד ןבאה דובכ אזא וצ .עגארפ־ןדיי רעד חוכמ ןטקעיארפ־ץעז
 ןופ ראטאדנערא רענעזעוועג א יוו .םוטנדיי ןשיליופ ןופ םידיחי עטלייצעג זיולב
 ןטעבראסיוא טימ "רעמאק־טאראב" רעד ןיא ךיז רע טקיטפעשאב "עקבאראק" רעד
 ־בוס רעלעיצעפס א ןיא טציז רע ןוא ןינע־רעייטש ןבראה םעד טא ןגעוו טקעיארפ א
 עכלעזא ךאנ ,םיא ץוח ,ןרעהעג ריא וצ םאוו ,"םעגארפ־שיילפ־רשב" ראפ עיסימאק
 םהרבא ,ר רעקיטאמעטאמ רעסיורג ןוא רעדניפרעד רעד יוו ,ןדיי רעוועשראוו
 ׳ר ,ןדיי ןשיווצ טפאשטריוודנאל ןופ רעטיירפשראפ ןוא טנאקירבאפ רעד ,ןרעטש

 .ץיילפעט ראדאעט־דוד ,ליכשמ רעסייה רעד ןוא רענזאפ ןמלז־המלש

 ־רעד זדנוא ןענייז ןרעגניטע לכימ־לאיחי ןגעוו תועידי עטנאסערעטניא רעייז
 טאה רע .(1831־1829) ״דנאטשפיוא־רעבמעוואנ״ ןשיליופ ןופ טייצ רעד ןופ ןעגנאג
 ראזאד" רעוועשראוו םעד ןופ םעיצקא עקיטביוו עלא ןיא טקילייטאב טלאמעד ךיז
 ןענאטשעג ןטנעמאמ עטסכעלרעפעג עמאס יד ןיא זי.א רע ןוא (להק) "ישטינשזוב
 רע זא ,םיא ןגעוו רימ ןרעה רעגייטשא יוזא .ןסערעטניא עשידיי ןופ ךאוו רעד ךיוא
 טימ) טיילעגנוי עשיליכשמ עקינייא ןופ ןעגנוזאל יד טלעטשעגנגעקטנא ךיז טאה
 ןשידיי ןרעדנוזאב א ןפאש וצ (שארב שטיוועלעסאי קערעב ןטמיראב ןופ ןוז םעד
 .יימרא רעד ןיא ךיוא פיצנירפ־אטעג םעד טרינאיצקנאס טלאוו םאד תמחמ ,ןאיגעל
 ערענאיצולאווער רעד ןגעק ןטארטעגסיורא ךראש רעגניטע לכימ־לאיחי זיא ךיוא
 רעלאנאיצאנ" רעד ןיא ןעמענפיוא טעוו ןעמ זא ,טמיטשאב טאה יז ןעוו ,גנוריגער
 דראב ןעמענפארא ןזאל ךיז ןלעוו םאוו ,ןדיי עקיליוויירפ עכלעזא זיולב "עידראווג
 ןיא םוראוו ,םימעט עשיטילאפ עלעיפיצנירפ רעכיא ןאטעג םאד טאה רע .תואפ ןוא
 ןוא עסאמ־םקלאפ רעד ןופ רעגייטש־םנבעל ןטרימראפער א ראפ ןעוועג רע זיא ךות
 ־ידיי ןגעק ןטערטסיורא ךראש רעקינייוו טשינ ןטייהנגעלעג ערעדנא ייב טבעלפ רע
 יד ןופ דובכ םעד ןכעוושראפ■ וצ טביולרעד ךיז ןבאה ייז ןעוו ,רעקיטאנאפ עש

 .םיליכשמ

 ןוא ,1826 ראי ןופ תועידי ןבילבעג זדנוא ןענייז טנעדיצניא אזא םענייא ןגעוו
 ייברעד ךיז טקעלפטנא םע תמחמ ,ןרעדליש וצ טנעדיצניא םעד יאדכ אד זיא םע

 .ןעגנוגייצרעביא עטגארעלאט סרעגניטע לכימ־לאיחי
 ןפארטעג ,יירפ םאקראמ ןסיוועג א ,ליכשמ רעוועשראוו א טאה ראי ןקיזאד ןיא
 ןעמוקעג זיא הרובק רעד תעב .ןבראטשעג זיא ענייז רעטבאט יד םאוו ,קילגמוא ןא
 רעטכאט יד — תמ םעד ןבארגאב טלאוועג טינ ןבאה םינרבק יד .םענעצס עדליוו וצ
 ןבעגעג ייז ןבאה אשידק הרבח רעד ןופ טייל יד ןוא "שטייד" א ,"קאינפירט" ןופ
 אזא םיא טאה טריסאפ ןוא .ראג זיב ןכארבעג ןעוועג זיא "שטייד" רעד .טבערעג
 ־פא ךיז ןבאה רעירפ ראי בלאה א ןוא ייווצ טימ .לאמ עטייווצ םאד ןיוש טייקדליוו
 ןיא .םוילוי ןוז םענעבראטשראפ ןייז ןופ הרובק רעד תעב םענעצס עכעלנע טליפשעג
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 ׳ר רצ קעווא רעטאפ רעמערא רעד זיא .רעדליפעג א ,שער א ןראוועג זיא טאטש
 ןייטשפע ףעזוי םיליכשמ עטעדניירפאב םיא טיט יד וצ ןוא רעגניטע לכימ־לאיחי
 ןבאה ייז .אשידק־הרבח רעד ףיוא טגאלקאב ךיז טאה רע ןוא אעל דלאפאעל ר״ד ןוא
 ןא ןכאמ וצ להק ןופ טגנאלראפ לעיציפא "רעמאק־טאראב" רעד ןופ רעדילגטימ יוו

 .(4) ןעשעג זיא יוזא ןוא .עקידלוש יד ןפארטשאב גנערטש ןוא גנושראפסיוא

 .1836 תבט ןיא געט 16 ןבראטשעג זיא רעעיטע לכימ־לאיחי

 ןוא לדנעמ־םחנמ ,רשא־קחצי ,לארשי־ןרהא :ןיז 4 ןבילבעג םיא ךאב ןענייז םע
 זיא ,רעטאפ רעייז ןופ זיוה ןיא ןעמוקאב ןבאה ייז עכלעוו ,גנואיצרעד יד .ללה־בקעי
 טימ הרות ןדניבפיונוצ ןגעלפ םאוו ,םידגנתמ עטרעלקעגפיוא ןופ טסייג ןיא ןעוועג
 תונבר ףיוא תוכימס טאהעג ןבאה ללה־בקעי ןוא רשא־קהצי .גנודליב רעכעלטלעוו
 -ייז םאוו ,רעדירב יירד יד .קסנימ ןיא בר ןראווענ רעטעפש ךיוא זיא ללה־בקעי ןוא
 רעטאפ רעייז ןופ עיצידארט יד ןענופשעג יירטעג ןבאה ,עשראוו ןיא ןבילבעג ןענ

 .םוטנדיי רעוועשראוו ןופ ןבעל־ללכ ןיא עלאר עקיטכיוו א טליפשעג ןבאה ןוא

 רע .הרוהס־טינש טימ ןטפעשענ עסיורנ טריפעג טאה רעגניטע לארשי־ןרהא
 1831 ראי־עיצולאווער ןסייה םעד ןיא .ןכאז־ללכ טימ ןבעגעגפא ךס א ךיוא ךיז טאה
 ןיא .("ראזאד") גנוטלאווראפ־הליהק ןופ דילגטימ א יוו ןראוועג ןבילקענסיוא רע זיא
 ןוא עיסימאק־טעשזדוב רעד ןופ דילגטימ א יוו קיטעט רע זיא 1841־1839 ןראי יד
 ־ראטנעמעלע" עטעדנירגענ גנוריגער רעד ןופ יד ןרידיסבוס ןגעק םיתא טערט רע
 רע .שדוק־ידומיל יד ןראוועג טפאשעגפא ייז ןיא ןענייז םע תמהמ ,"ןדיי ראפ ןלוש

 .(5) 1850 ראי ןיא ןבראטשעג זיא

 ־ענרעטנוא ןא ןעווענ ףוראב ןופ זיא ,רעגניטע קיציא ךיוא ןפורעג ,רשא־קחצי
 טראוו ןשיליופ ןטימ טנכייצאב ןטקא יד ןיא טרעוו רע) שטנעמ־ןינאניפ ןוא רעמ

 -־־וו טסווואב זדנוא ןענייז טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןגעוו <״$ק6ו<1ו1םח*"
 רעבא ךיז טגאז רע ,"ראזאד" א ראפ ןבילקענסיוא רע טרעוו 1833 :םיטרפ עקידרעט
 ־טעשזדויב רעשלהק רעד ןופ דילנטימ א יוו קיטעט רע זיא 1839 ;טאדנאמ ןופ פא
 ןשיווצ ;אשידק־הרבח רעד ןופ יאבנ א יוו םיא רימ ןעיעגעגאב 1850 ;עיסימאק
 יוו ןעזאר רדנסכלא ןוא ןהאזדיוואד םייה ׳ר טימ ןעמאזוצ רע טקריוו 1853 ןוא 1850
 ־ןתא בושי ןראפ ןליופ ןיא ןבילקעגפיונוצ ןרעו־ סאוו רעטלענ יד ןופ רעילארטנאק א
 טאה רע .1860 ראי ןיא ךיוא םיא רימ ןענענענאב לאר רעבלעז רעד ןיא ;לארשי
 החפשמ רעד ןופ טמאטשעג טאה םיאוו ,עמולב רעסיוועג א טימ טאהעג הנותח
 ןוא (לדנעמ) ןוז א טאהעג ריא טימ טאה רע ןוא "אקשטאלק" רעדא "אקשטאלק"
 טאה יורפ רעד ןופ טיוט ןכאנ .(אקעבער ןוא עביל ,אילאזאר ,אנינער) רעטכעט ריפ
 רעטכאט יד ןעוועג זיא (עטעי) יורפ עטייווצ ןייז .טאהעג הנותח לאמ ןטייווצ א רע
 ףניפ טאהענ ריא טימ טאה רע .(ןייטשפע למיז) ריבנ רעוועשראוו ןטנאקאב א ןופ
 ךאנ טרעוו םע .(עקדיירפ ,היח ,רתסא ,עביוט) רעטכעט 4 ןוא לכימ ןוז םעד :רעדניק
 .1847 ראי ןיא ןבראטשעג טייהרעגנוי זיא םאוו ,לאוי.,רענייז ןוז א רענייא טנאמרעו
 רימ .האווצ א טכאמעג טאה רע זא ,ךאווש יוזא טליפעג ךיז רע טאה 1864 ראי ןיא
 ,לבור 175.500 ןפארטאב טלאמעד טאה ןגעמראפ ןייז זא ,ריא ןופ ךיז ןסיוורעד
 ןעמוקאב טאה בייוו עטייווצ ןייז עכלעוו ,לבור טנזיוט 30 יד ןיוש טנכערעגניירא
 13 טמיטשאב האווצ ןייז ןיא רע טאה ןגעמראפ ןייז ןופ .רעטאפ ריא ךאנ השוריב
 .לארשי־ץרא ןיא טיילעמערא ראפ ןוא ןקעווצ־הקדצ ענעדישראפ ראפ לבור טנזיוט

 ־פיוא יד .1878 ראי ןיא ןבראטשעג זיא ןוא רעטלע ןכיוה א טכיירגרעד טאה רע
 ךי־יטש א — ,הרות ןיא תואיקב ןייז ןגעוו םיחבש טימ לופ זיא הבצמ ןייז ףיוא טפירש
 רע זיא ראי ןקיזאד ןיא ;1849 ןופ טקאפ א ךרוד טקיטעטשאב בגא טרעוו םאוו
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ןטעבראוצסיוא להק ךרוד ןראוועג ןטעבראפ רענרעלליווו עגינייא ךאנ טיט ךעלמעצ
 "ם6ז 701חי״3 56!ח6ז דומלת ןגעוו טעלפמאפ ןשישטייד א ףיוא רעפטנע ןא

 רעוועשראוו רעטסווואב רעד ןבעגעגסיורא טלאמעד טאה םע םאוו
 .(6) רענכוב עלעמהרבא ליכשמ.

 עטשרע יד .רעגניטע לדנעמ־־םחנמןעוועג ךיוא זיא רעוועשראוו רענעעזעגנא ןא
 טלאמעד טערט רע :1846 ןופ טמאטש טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןגעוו העידי׳
 ־ימאק רעשירעטילימ רעד ןיא ךיז טקילייטאב ןוא טאגעלעד רעשלהק א יוו סיורא:
 ־רעטילימ ןופ המישר א ןלעטשפיונוצ טפראדעג טאה םאוו ,לקרעצ ןט3 ןופ■ עיט
 ןוא "ראזאד" רעוועשראוו א יוו רע טקריוו 1856־1854 ןראי יד ןיא .ןדיי עקיטכילפ:
 ןראפ ןטעבראפ וצ להק ןופ םולשאב םעד ץנעדאק ןייז ןופ ךופ םייב ךרוד טריפ רע־
 עשלהק ןיא ךיז טקילייטאב רע .שלזיימ שירעב ׳ר ןטמיראב םעד בר רעוועשראוו.
 ־אק־םפליה ענעדישראפ ןיא ךירא טעברא רע .ןראי ערעטעפש יד ןיא ךיוא ןטעברא
 ןפאשעג זיא םאוו ,"טעטימאק־תורקי" םעד ןיא 1852 ראי ןיא רעכייטשא יוו ,ןטעטימ

 .ןדיי עמערא ראפ עציטש ןבעג וצ ןראוועג.
 רעדורב ןייז סאוו ,1878 ראי ןבלעז ןיא ןבראטשעג זיא רעגניטע לדנעמ־םחנמ
 ןסייהעג ןדייז ןכאנ טאה סאוו ,ןוז א ןבילבראפ םיא ךאנ זיא םע .(7). רשא־קחצי־

 .(1905 ראי ןיא.ןבראטשעג) לכיס
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 רעצארפשפא ענייז ןוא רעגניטע ע(רסאי-שןםץ

 לכימ־לאיחי בר רעגניטע המלש ר״ד ןופ רעטעפ ןטסווואב ןיוש זדנוא םעד ץוהא
 א ןוא רעדורב א עשראוו ןיא טבעלעג ךאנ ןבאה ,רעדניק ענייז ןוא רעגניטע־רעוואד
 א.זדנוא טקעלפטנא געווסנבעל רעייז ."עלעקרעס" ןופ רבחמ םעד ןופ רעטסעווש
 רעטסטנעאנ םרעגניטע המלש ר״ד ןיא טליפשעגפא ךיז טאה םאוו ,עידעגארס

 .ההפשס
 ־רעד רעירפ ןיוש יוו ,ןעוועג זיא ,עקסאי — (ףסוי ,רעטאפ םרעגניטע המלש ר״ד ־
 ־לאיחי בר ןלדתש ןסיורג ןוא ריבג רעוועשראוו םעד ןופ רעדורב רעכעלבייל א ,טנאמ
 עקסאי־ךסוי .("רעגניטייא" ןענעמתח בגא ךיז טגעלפ םאוו) רעגגיטע־רעוואר לכימ■
 ןט18 ןופ ךופ םעד םורא ךיז טאה רע ןוא עטעי רעסיוועג א טימ טאהעג הנותח טאת
 ־ראוו ןיא .עשראוו ןיא טצעזאב לכימ־לאיחי רעדורב ןייז טימ ןעמאזוצ טרעדגוהראי■
 ,1800 ראי ןיא ןריובעג) המלש ןוז רעד :רעדניק 3 ןראוועג ןריובעג םיא ןענייז עש־
 ןריובעג) םוקראמ־יפדרמ ןוז א ןוא (1802 ןריובעג) עדניה רעטכאט א ,(1803 רעדא
 ־רעביא .1811 רעדא 1810 ראי ןיא ךרעל ןבראטשעג זיא עקסאי־ךסוי .(1810 ראי ןיא
 ןופ םעיפארגאיב־רעגניטע יד ןופ טסווואב יוו .םימותי עטגראזראפמוא עגנוי ־ןזאלעב
 רעטעפ ןייז וצ רעבירא טיוט םרעטאפ ןכאנ המלש זיא ךיירנייוו ר״ד ןוא לפאק ר״ד־
 זיא רע .(ןילבול ןופ טייוו טינ) ענשטנעל ןיא בר ןעוועג טלאמעד זיא םאו: ,לדנעמ ׳ר
 ןוא עדניה רעטסעווש עקיראי 9—8 ןייז .11—8 ראי א ןופ לגניי א ןעוועג טלאמעד־
 טזייוו .עשראוו ןיא ןעמאמ רעד ייב ןבילבעג ןענייז םוקראמ־יכדרמ לרעדורב םא־ז
 ןבאה ,לכימ־לאיחי ׳ר ןכייר םעד ,ןריא רעגאווש םעד ןוא ןעטעי ןשיווצ זא ,םיוא
 ןעוו ןוא גראווגנוי ןטימ טעשטומעג ךיז טאה יז .ןעגנואיצאב ענעגיוצעגנא טשרעהעג
 ־עג רעדניק יד ןענייז ,ןבראטשעג טיוט םגאמ ריא ךאג טייצ רעצרוק א ןיא זיא יז
 תוביס עטסווואב טינ רעיונעג תמחמ — טרעטייוורעד ...טאראב םטאג ףיוא ןבילט
 עדניה .םוטנדיי ןופ קעווא ייז ןענייז זיוה םרעטעפ רזמועשראוו ןכייר רעייז ןופ —
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 שטשאמאז סקנפ

 6 טימ ןוא .ראי 22 ןופ לדיימ־הלכ א טלאמעד ,טדמשעגפא 1824 ראי ןיא ךיז טאה
 סאוו ,םוקראמ־יכדרמ רעריא רעדורב רעד טדמשעגפא ךיו.א ךיז טאה רעטעפש ראי
 ןיא לעזעג־רעקורד א יוו טקיטפעשאב ןעוועכ זיא ןוא ראי 20 טלייצעג טלאמעד טאה
 ןעמאנ ריא טרעדנעעג דמש םייב טאה עדניה .יירעקורד רעכעלטסירק תועמשמ א
 ;עדייב ."םוקראמ" ןעמאנפיוט םעד ןעמונעגנא טאה יכדרמ ,"איצנאטסנאק" ךיוא
 ךמנא קראטש ןעוועג טלאמעד זיא םאוו ,ןביולג ןשיניוולאק םוצ רעבירא ייז ןענייז
 םרוג רעכיז טאה "החפשמ רעד ןיא קעלפ" רעקיזאד רעד .(8) םידמושמ ייב ןעמונ
 ןטלאה ןבעל ץנאג ןייז ןופ ךשמ ןיא ךיז לאז רעגניטע המלש ר״ד זא ,וצרעד ןעוועג

 .םיבורק ענעעזעגנא ןוא עכייר טאהעג אד טאה רע םגה ,עשראוו ןופ טייוו

 -עג אי טאה ייז .רעגניטע המלש ר״ד ןופ רעדניק יד טימ ןעוועג זיא שרעדנא
 ־ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןגעגעגאב רימ ןוא טאטש־ץנעדיזער רעד ןיא ןגיוצ

 .עשראוו ןיא טקריוועג ןוא טבעלעג ןבאה םאוו ,ייז ןופ עקינייא טרעדנוהראי ןט19
 ׳רעד ןיא ןרעוו ,רעגניטע המלש ר״ד ךאנ ןבילבעג ןענייז םאוו ,רעדניק יד ןופ׳
 :ךניפ עקידרעטייוו טנאמרעד ךיירנייוו ר״ד ןופ■ עיפארגאיב־רעגניטע רעכעלריפסיוא
 ־דלאג ןאמ ןכאנ) איראמ רעטכעט יד ןוא לאכימ־לכימ ,בקעי ,יצאנגיא־קחצי ןיז יד
 ,ןיילא רעגניטע ר״ד ןופ רעבא רימ ן סייוו .(9) (אריפש ןאמ ןכאנ) עשיד ןוא (ןאמ
 ןיא טקורדעגפא זיא םאוו ,9 רעמונ ווירב םעד ןיא .רעדניק 7 טאהעג טאה רע זא
 ראי ןיא ךיז ןגעוו רע טביירש ,(573 טייז ףיוא) עבאגסיוא־רעגניטע םכיירגייוו ר״ד
 ייווצ יד ."רעדניק עמערא ןביז ןופ רעטאפ רעכעלקילגמוא ןא" זי.א רע זא ,1847
 .דוד ןוא ךסוי :ןעוועג ןענייז ,ןפארגאיב ענייז ייב טנאמרעד טינ ןרעוו םאוו ,רעדניק
 א ןוא רבק םפסוי ןופ הבצמ יד םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא טכוזעגפא ןבאה רימ
 -עג זיא םאוו ,ענעלעה לקינייא ןא םרעגניטע ר״ד וצ טרעהעג םאוו ,הבצמ עטייווצ

 .רעגניטע דוד ןופ רעטכאט א ןעוו
 םאוו ,רעדניק םרעגניטע ר״ד ןגעוו םיטרפ לטניב א רימ ןעגנערב רעטייוו אד

 :עשראוו ןיא טבעלעג ןבאה
 1840 ראי ןיא ןראוועג ןריובעג זיא ךעזוי ־ ךסוי — ןוז רעטייווצ םרעגניטע ר״ד
 ■ןיא טרידוטש טייהרעגנוי טאה רע .(10) 1909 ינוי ןט28 םעד ןבראטשעג זיא ןוא
 ןופ טסייג ןטימ טקעטשעגנא ךיז רע טאה טראד .לוש־רעניבאר רעד ןיא עשראוו
 -ראוו ןטנאקאב א ןופ םעדייא ןא ןראוועג רע זיא ,ךיורעד טקוקעג טינ .(11) הלכשה
 ־ליוו ןופ רעגנעהנא רעסיורג א ןעוועג זיא םאוו ,רענליוד יכדרמ ׳ר דגנתמ רעוועש
 ןבראטשעג ,1853 ראי ןיא ןריובעג) אילאזאר ןסייהעג טאה יורפ םפסוי .ןואג רענ

 .(12) (1912 ראי ןיא
 המלש ר״ד ןופ ןיז ייווצ ךאנ טרידוטש ןבאה לוש־רעניבאר רעוועשראוו רעד ןיא
 ייז זגעוו טרעוו עבאגסיוא־רעגניטע םכיירנייוו ר״ד ןיא .לכימ ןוא בקעי :רעגניטע
 ־עג טלאמעד ןענייז ייז זא ,תודע טגאז םאוו ,1862 ראי ןופ טנעמוקאד א טכארבעג
 רעייז טימ טריסערעטניא קראטש ךיז ןבאה ייז זא ןוא לוש־רעניבאר רעד ןיא ןעוו
 רעד ןיא םידימלת ןופ המישר א ןיא טנאמרעד ךיוא ןרעוו ייז .ןעגנופאש םרעטאפ
 ךרוד ןטקא־וויכרא ןופ ךמס ןפיוא ןראוועג טלעטשעגפיונוצ זיא םאוו ,לוש־רעניבאר
 ־םנבעל עקידרעטעפש ערעייז .(13) ןהאק בקעי־ךלאדא רעשראפ רעוועשראוו םעד
 ערעייז רימ ןבאה םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא ,טסווואב טשינ זדנוא ןענייז ןגעוו

 .ןענופעג טינ םירבק
 רעטפניפ רעד ריוא ןבעל ןייז ןופ ןראי עטצעל יד טכארבראפ טאה עשראוו ןיא
 ראי ןיא טאה רע .יצאנגיא־קחצי רעטבילעג־םייה םיא ןופ רעד ,רעגניטע ר״ד ןופ ןוז
 ןוא רעטוג טסרעםיוא" רעד טימ טאהעג הנותח רעטאפ ןייז ןופ ןבעל םייב ךאנ 1856
 תמלש ר״ד ,רעריא רעווש רעד ווירב א ןיא יז טריזירעטקאראכ םע יוו — ״רעגולק
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 ־עג טאה< קחצי .ךילרע החמש ׳ר ,להקה־שאר רענילבול ןופ רעטכאט — ,רעגניטע׳
 רע טאה ראי םעד ןיא דנאטשפיוא םעד תעב .1863 ראי םעד זיב ןילבול ןיא טבעל
 ־רעד זיא רע ןוא ןקאילאפ ןופ עיצאטסעפינאמ רעשיטאירטאפ א ןיא טקילייטאב ךיז
 ןייק טרעקעגמוא ראי 11 ךאנ ךיז טאה רע ןעוו .ריביס ןייק ןראוועג טקישראפ ראפ.
 ־פעס ןט14 םעד ןבראטשעג טראד זיא ןוא עשראוו ןיא טצעזאב ךיז רע טאה ,ןליופ;
 הבצמ יד ןוא ,םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא ךיז טניפעג רבק ןייז .1887 רעבמעט
 ־עג זיא רע זא ,טנאמרעד שוריפב טרעוו םע ווו ,טפירשפיזא (14) עשיליופ א טא!ד

 ."שטשאמאז ןופ רעגניטע ר״ד" ןופ ןוז רעד ןעוו.
 ר״ד ןופ רעטכעט עדייב ןגעוו רעביא טינ ךיירנייוו ר״ד םאוו ,םיטרפ יד וצ
 קילברעביא ןרעסעב א בילוצ .םיינ ןייק ןבעגוצוצ טינ רימ ןבאה ,רעגניטע המלש-

 :םיובמאטש סרעגניטע ר״ד רימ ןעגנערב ןריפסיוא עקירעהאזיב ערעזדנוא ןוט

 קחצי
 םעלעה ןיא בר ןעוועג ןייז ל$ז

 לדנעמ <3 עקסאי-ףסוי (2 רעגניטע-רעוואר לכימ לאיחי (1
 1836 ץבראטשעג ׳ *ענשטגעל ןיא בר עטעי :בייוו ןייז

 -יכדרמ (3 -עדעה <2 חמלש ר״ד <1
 סוקראמ ־נאטסנאק (!856-1800/3)
 1810 'ב#ז איצ

 טדמשעג 1802 ׳בעג 1-1
 1830 טדמשעג ע י ל ז ג

1824 

 בקעי (4 .םחנמ <3 ךשא קחצי (2 ןרהא <1
 ללה לדנעמ * 1878'0**ג לארשי

 טבעלעג 1878 'טשעג :יורפ עט1 1850 'טשעג
 !יא . ~ ' ענערייבעג עמרלב

 זיםגי* . - ,*,**. אקשטאלק
 1505 ׳״״ ^

 •כ$ט יד ,עט ע י
 למיז ןרס רצט

 ןייטשפע

 לכימ (4 בקעי (3 *ןסרי (2 דוד <1
 ׳בעג

1840 
 'טשעג
1909 

 עשיד (7 איראמ <6 ־־־קחצי (5
 :ןאמ ןכ$נ י :ןאמ ןבאב יצאנגיא

 אריפש ןאמדלאג י*י ויא 'טשעג
1887 

 עזיור <5 עניגער (4 לכימ (3 לדנעמ (2 לאוי <1
 —1825) 'טשעג
1847 -1895) 

 היה (10 רתסא (9 עביוט (8 הקבר (7 ,אביל (6
 .עדיירפ <11
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 דלאגנראק .י דניירפ רעוועשראוו סרעגניטע המלש ר״ד

 ־גיטע המלש ר״ד ןופ ווירב גנולמאז רעד ןיא ךיז טניפעג ,טנאמרעד ןביוא יוו
 "דניירפ ןטצעשעג־טרעוו" םרעגניטע וצ עשראוו ןייק טריסערדא ךעלקירדסיוא זיא■
 רענייא ,עבאגסיוא־רעגניטע ןייז ןיא טכעלטנפעראפ טאה ךיירנייוו ר״ד םאוו ,רעג
 וצ רעגניטע ר״ד ןופ ןבירשעג זיא םאוו ,1954 רעבאטקא ןט25 ןופ ווירב רעשטייד
 רעד ןופ 14 רעמונ ווירב) דלאגנראק .י ןסיוועג א ,דניירפ רעוועשראוו א םענייז
 ווירב רעד ןבירשעג ךיוא — םיוא טזייוו — זיא דניירפ ןבלעז םעד וצ .(גנולמאז
 .1850־1848 ןראי יד ךרעל ןופ הרעשה םכיירנייוו ר״ד טיול טמאטש םאוו ,12 רעמוג

 :ןטנעמאמ 3 עקידרעטייוו יד ןופ ןעגנירדסיורא םאד ןעק ןעמ־
 טימ טרידנאפסעראק רעגניטע טאה ,14 רעמונ ווירב ןופ ןעעז רימ יוו טיול (1
 ¬בעה םעד — ךעלטנייוועג יוו — טינ ייברעד קידנצונאב ,שטייד ךיוא ןדלאגנראק
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 ךיוא זיא יוזא טקנופ .תיב־ףלא ןשיטאג רעדא ןשינייטאל םעד אקווד ראנ ,ןשיאער
 •12 רעמונ ווירב רעד ןבירשעג

 -גיטער״ד טנאמרעד 12 רעמונ ןיא ייס ,14 ־ועטונ ןיא ייס ,ווירב עדייב ןיא (2
 ,ןדיישעצ טזומעג דניירפ ןייז טיט ךיז טאה רע זא ,םעד ןגעוו בייהנא םייב דלאב רעג
 לטיט ןאט וצ אד ןבאה ריט זא ,היאר א .טנעקאב ךעלגעזרעפ ךיז ןבאה ייז יוו םיוק

 .טאסערדא ןבלעז

 רימ ןעניפעג ,ןבעגעגנא טינ זיא טאסערדא ןייז םאור ,12 רעטונ ווירב ןיא (3
 ־"£5 (©זס!■ ווו101ו 0ח96חו61ח 211 1ו01נ6ח, 3055 516 חר!<■ 13. 1096ח31ר013 1ח 901©ז £ז60ח3- :ץאז אזא

 50^ר□^ 161כ6ח."

 ןופ ראטקעריד ןוא רעביירש רעשיליכשמ רעטסווואב רעד — דלאהדנעגוט י,ו תויה
 רעשט ךיוא ךיז טזאל ,עשראוו ןיא טבעלעג טאה — לוש־רעניבאר רעוועשראוו רעד
 ־לערו ׳1צ יעטונ ווירב םרעגניטע ר״ד ןופ "טאסערדא רעטנאקאבמוא" רעד "זא ,ןייז
 —יארי א זעדועג זיא ,"טפאשטניירפ־טוג" ןיא ןדלאהדנעגוט טיט טבעלענ טאה רעב

 .רעוועש

 '■םאמ ,14 רעמונ ווירב םער ייב זיולב ןלעטשפא ךיז ןלאז רימ ביוא וליפא ראנ
 "יניירפ ןטצעשעג־טרעוו" םרעגניטע וצ עשראוו ןייק טריסערדא ךעלקירדסיוא זיא
 ןקיזאד םעד ןגעמ. םיטרפ לסיב א ןרעוו וצ ריווועג יאדכ ןיוש זיא ,דלאגנראק .י
 ,תמלש ר״ד חוכמ לאירעטאמ ןסיורג ןקירעביא־טינ םעד ןייז וצ אלמט ןוא ןשטנעמ

 .טניירפ עטנעאנ םרעגניטע

 תועידי עקידרעטייוו ןעגנאנרעד רימ ןענייז םירוקמ רעוועשראוו ןופ ךמס ןפיוא
 :ןדלאגנראק .י ןנעוו

 םעד ןיא ? ןעמאנ ןטיט ןפורעג ךיז רע טאה יוו. — ,רענייז ןעמאנ רעד לכ־םדוק
 עטשרע םאד טכארבעג זיולב טרעוו 14 רעמונ ווירב ןטנאמרעד־ןביזא ןופ םערדא
 ■*עשוהי טיט שיטנעדיא זיא רע זא ,ןעגנאגרעד ןענייז רימ ןעמאנ ןייז ןופ תוא

 :רענייז ווירב־סוחי רעד זיא טא ןוא .יתבש ןב דלאגנראק לאקזחי

 ־ראוו ןיא רימ ןענעגעגאב טרעדנוהראי ןטנצניינ ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 פע ווו ,עקארק ןופ ייז ןעמאטש עדייב .דלאגנראק תוחפשמ ענעעזעגנא ייווצ עש
 ןגעוו .רביל ׳ר רעטאפ־םאטש רעייז טבעלעג טרעדנוהראי ןט18 ןופ ףוס םייב טאה
 ךעלקינייא ןוא רעדניק יד ןוא ןואג א יוו טמשעג טאה רע זא ,טסווואב זיא רביל ׳ר

 ־*עשוהי ןוא דלאגנראק השמ ןיז ייווצ םרביל .סוחי ןקיזאד ןטיט ןעמיר ךיז ןגעלפ ענייז
 עשראוו ןיא טצעזאב טרעדגוהראי ןט19 בייהנא םייב ךיז ןבאה דלאגנראק לאקזחי
 'ר ןוא ערעייז ןיז יד טשרע .ןבעל טקרעמאבמוא ,ליטש א טבעלעג אד ןבאה ייז ןוא
 ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא עלאר א ןליפש וצ ןביוהעגנא ןבאה ךעלקינייא םרביל

 ׳ןוז •יעד ,דלאגנראק םוחנ ׳ר :טנכייצעגסיוא ךיז םרעדנוזאב .םוטנדיי רעוועשראוו
 לאקזחי־עשוהי ןופ ןוז רעד ,דלאגנראק ביייל־אדוהי־יתבש ׳ר ןוא דלאגגראק השמ ןופ

 .דלאגגראק
 רעייז ןעוועג זיא ןוא רעגאל ןשידגנתט םוצ טרעהעג טאה דלאגנראק םוחנ ׳ר
 !בעל ןכעלטנפע ןופ■ ענערא רעד ףיוא םיורא ךיז טקור רע .םיליכשמ יד וצ טנעאנ
 -ראפ־עילימאפ עבושה" יד טלאמעד טפור להק ןעוו .1831 ראי־עיצולאווער םעד ןיא
 .*םעגארפ עשיטילאפ עקיטכיוו ןגעוו ךיז ןטאראב וצ ידכ ,תופיסא ףיוא "רעייטש

 טריזינאגרא ראי ןקיזאד ןיא זיא םע ןעוו .ןטעבראפ דימת דלאגנראק םוחנ ׳ר טרעוו
 .טסידראווג א םוחנ טרעוו ,"עידראווג עלאנאיצאנ עשידיי" א עשראוו ןיא ןראוועג
 ¬אנ רעד ןיא םתאמ ,רעגייטש "רענילרעב" ןטיול טריפעג ךיז טאה רע זא ,היאר א
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 וצ טרעהעג ןבאה סאוו ןדיי עבלעזא זיולב ןעניד טגעמעג ןבאה עידראווג רעלאנאיצ
 ןוא ,םאלק־םירהוס ןוא ־ןריקנאב ןכייר םוצ רעדא ץנעגילעטניא רעטרימאלפיד רעד
 ןיא ןבראטשעג זיא םוחנ ׳ר .תואפ ןייק טינ ןוא דרעב ןייק ןגארטעג טינ ןבאה םאוו
 ,גלפומה ברה" :חבש א שיא ןגעוו טגאז הבצמ ןייז שןיוא טפירשפיוא יד .1848 ראי
 ־בעט ענייז ןופ ענייא "...םוחנ ר״הומ ןיסחויה עזגמ רטח א״רי שיא בידנה ,ריבגה
 .(15) ןירבאק ןופ קישטייוואלאס יבצ ןב םחנמ־דוד ׳ר טימ טאהעג הנותח טאה רעט
 ןטקא יד ןיא ןפורעג .דלאגנראק םייל־אדוהי־יתבש ׳ר ןעוועג זיא רעבושח ךאנ
 ערעיראק עכעלטפיאשלעזעג ןייז ךיוא .יתבש ׳ר ןעמאנ ןטשרע ןטימ ךעלטנייוועג
 ־חא ןפיוא טלאמעד םיא ןענעגעגאב רימ .1831 ראי־עיצולאווער ןיא ןא ךיז טבייה
 רעוועשראוו א ןופ ןטסאפ ןרעווש םרעדנוזאב טייצ רעסייה רענעי ןיא ןוא ןקידתויר
 ןראוועג טצעזעגפארא ןסור יד ךרוד רע זיא דנאטשפיוא ןופ הלפמ רעד ךאנ ."ראזאד"
 בושח רעדיוו זיא רע זיב ,ראי 17 רעבירא ןענייז םע ןוא עלעטש־״ראזאד״ רעד ןופ
 ־םיוא ךיז רע טאה 1887 ראי־עידעמיפע םעד ןיא .טכאמ־טכיזפיוא רעד ייב ןראוועג
 רע טרעוו רעטעפש ראי ןייא .ןדיי ענעטילעג ראפ עיצקא־םפליה ןייז טימ טנבייצעג
 טקילייטאב רע ."ראזאד" ןקיטכעראבלופ א ןופ טכער יד טימ טאדידנאק־״ראזאד" א
 טימ םרעדנוזאב ךיז טמענראפ ןוא גנוטלאווראפ-הליהק רעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא ךיז
 1848 טניז .גנולייטפא־םלוע־תיב רעד ןוא עיצקעס־הקדצ רעד ןופ םינינע עקידנפיול
 טיול .1853 ראי ןיא ןבראטשעג זיא רע .עיצקעס־הקדצ רעד ןופ רעציזראפ רע זיא
 טאהעג רע טאה ,הבצמ ןייז ףיוא טפירשפיוא רעד ןיא טנכייצראפ טרעוו םע יוו

 .רענעק־הרות רעסיורג א ןעוועג זיא ןוא תונבר ףיוא תוכימס
 ןטימ רענייא :ןיז ייווצ ענייז ןבעגעגפא ךס א ךיוא ךיז ןבאה הרות ןענרעל טימ
 ןפורעג ,רעטייווצ רעד ןוא ,ענדארג ןיא בר ןראוועג רעטעפש זיא םאוו ,ןימינב ןעמאנ
 ־טרעוו" םרעגניטע המלש ר״ד טימ שיטנעדיא זיא םאוו ,לאקזחי־־עשוהי ןדייז ןכאנ
 א ,רענייז רעטאפ רעד יוו ,ןעוועג זיא ןימינב .(16) דלאגנראק .י ״דניירפ ןטצעשעג
 וצ -יעטנענ ,םקניל תןיוא רעמ ןאטעג־קור א ךיז טאה לאקזחי־עשוהי ןגעקאד ,דגנתמ
 םאוו ,םינינע ןגעוו טרידנאפסעראק ןרעגניטע טימ טאה רע זא ,היאר א .םיליכשמ יד
 טגיירפ םרעגניטע ר״ד ןופ הבצמ יד .קיטירק־לביב ...וצ תוכייש עסיורג א ןבאה

 .ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא טינ זדנוא ךיז טאה

 עשראוו ןיא םלוע־תיב ׳"רעשנעג" ריוא ךיז טניפעג םאוו ,רענייז הבצמ רעד ריוא (1)
 ־עג :זיא טעברא יד תעב ן ע■ נ ו פ ע ג ך י ז טאה יז זא ,םע טניימ רעטייוו יוו ,אד)
 ־אב טינ זיא ,ןברוח־י־צאכ' םעד ףאנ ,טנייה ןאראפ הבצמ יד ךאנ זיא יצ ,ןראוועג ןבירש
 קחצי רעטאפ ןייז ןופ ןעמאנ דער טנאמרעד ךעלקירדסיוא טרעוו ,(עיצקאדער — .טסווו
 ("רעגניטטע לכימ לאיחי ה "רמ ...ל״צז קחצי ר״הומ ברהב רעוואר לכימ ה״ומ םסרופמה)

 .א ןוא ןעקסאי חפ רעדורב א ןעוועג זיא רע זא ,ןלעטשטסעפ ךיוא ךיז טזאל טימרעד ןוא
 .רעגניטע המלש ר״ד ןופ רעטעפ

 ־טסודניא־ליטסקעט רעשזדאל רעד טימ ןעגנואיצאב םרעגניטע לכימ־לאיחי ןגעוו (2)
 ־דאל רעד ןופ בייהנא םעד ןגעוו ן ירעפ לא .א ןופ עיפארגאנאמ א ןופ טסווואב רימ זיא עיר
 ,ןענאלאס םרעגניטע ןגעוו .רבחמ םער ןופ ןראוועג טקישעגוצ רימ זיא םאוו ,הליהק רעשז

 סימ ןעכנואיצאב עונ יי ז ןוא "םעשטיוועלומש" רעוועשראוו יד טימ ןפמאק־ץנערוקנאק ענייז
 :טפירשראילטרעפ יד ךיילגראפ רוד ןגנוי ןופ םיליכשמ רעוועשראוו יד

 "1<\¥0^01ח11< קס5*ו60ו'סחץ 60^0010 קז2:6521050ו 7.ץ66■*/ 'א ?01506"

 .137 ,190־108 ,72 ןמייז'. ,1 טפעה ,עשראוו
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 רפס

 דטא ןרוג
 הרותה 20 מ עלסה לילכ גלפומה למנה ברה יראש תומ לע דאמ לודג דפסמ

 םסדומה ריבגה ותבצחמ שדוק עטנמ ׳ישודו המכח שרמ , הדובעהו
 הטנמ בדהב ה׳הלז רגניטיא לכימ לאיחי ׳המ

 יט ארקנה ה׳הלז קחצי ׳הומ ססרופמה
 רעוואר ילכימ ׳ר לנ

 ארשראוו ק־ק ןורושי תדע תאהקמב ותדעל דבכנ

 תאמ

 ארית י לילגהו אנפ&עק ק׳פ .לארשי תינ תרסשטל רטועה , יולה תינט שיא ,וויאש
 • ח׳עס '0 ם׳העב ה״הללז יי׳־רהוס ןואנהנ אדנל יולה ףסוי ׳,רה לאומש ׳ אייבחמ

 " רחבמ י םביתראפת חקלנ יכ < ןילופ תכירמ ןירא יבשוי לארשי ינב ולילח
 י םירורמת יכבו יהנ אשא וילע.םכישאר

 דוזנעצה אשראוו ןוישרב

 ל׳ו לאוי ׳הוסחונסה ינבוהב רודגיבא ׳הווכ ינגרה קקוחמה לש סופדב

 ק״פל _ז״צקת תגש

 0 סמ £ א ונ־זסס \ץ*א52£.\?1£ 1837.
••(11(01. \¥. 1. 161x0110ו^(]ז1)11וז 

 ועראי רע־; טנאמרעד ךעלקיררסיוא" זיא סע ווו הבצמ רעד ןגעוו רעפיש ר״ד טביירש 1 ,נ גנוקרעמאב ןיא
 *ענ ראלק טרעוו ׳דטא ןריג" םעד ןופ עיצקודארפער רעזדנוא ףיוא ."ק ח צ י רעטאפ (לכימ־לאיחי) ןייז ןופ

 .קחצי רעטאפ ןייז ןוא רעוואר ילכימ ׳ר טכארב

 :יזנכשא ןועמש דאסעפארפ ןופ גנולדנאהיפ$ יד ךיילגראפ (3)
 "26 5קז0\¥ 2ץ010\ל׳51<.101ר <^<נ1כ16 1<0ח9ז650\^6)/// 1<\^01־10!ח!^, 111.

 ־ראוו ןופ ןטקא יד ןיא העידי א ךיז טניפעג ץנעידיויא רעזיראפ רעד ןופ ףיףלראפ םעד ןגעוו
 "ט?־ס62ץ5זס50ו" ןעמולאוו ,טיוט סרדנסכלא ךאנ עדער סנידיינ עז) וויכרא־ענימג רעוועש

 .(1826 ראי םוצ
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 שטשאמאז סקנפ

 :ןעלזייצסאפ עקידרעטייוו ךיילגראפ) ענימג רעוועשראוו רעד ןופ ןטקא־וויכרא טיול (4)

 ,,90.ו32$0>ן,, ;1826 ראי םוצ "61ו826*ץ" ;1819 ןוא 1818 ראי םוצ "0*9001200)0 (כחר10ץ"

 ־אנאמ יד ןוא 87 טיייז וו טפעה ו<*0ז*0101ו< ךיוא ׳עז ;(1829—1827 ןויא 1817 ראי םוצ
 .131 ןוא 91 ןטייז 86*615 ■105616*102 1 ]690 5ץ0 :יקסנינול טסענרע ןופ עיפארג

 —1830 ןדאי יד וצ ״60326*/׳ :ןעלקיצסאפ) ענימג רעוועשראוו רעד ןופ וויכרא (5)

 .17 טייז "םימלוע תלחנ״ ךיוא ךיילגראפ ;(1831 ראי םוצ ״0*9001200)0 <30ו10ץ" ןוא 1846

 ,1833 ראי םוצ ״0ז@0ח1200]0 6*010/' ענימג רעוועשראוו רעד ןופ וויכרא (6)

 ״515108150 .1850 ראי םוצ "ק*0*01501ץ 905168260" ׳1845 ןוא 1839 ראי םוצ ״60826*/׳

 ״86206 ס*10זץ" ׳1849 ןוא 1839 "59*0*ץ *61191)06" ׳1860 !וא 1853 ראי םוצ 80165*ץ05150"

 םלאוי ןוא 66 ׳ז "םימלוע תלחנ״ ךיוא יוו .(1864 ״1.690* קס 120150 £.״ ןוא 1852 ראי םוצ
 .םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא הבצמ עשטייד

 .1856—1846 ראי םוצ ״0*9001200)0" ענימג רעוועשראוו רעד ןופ וויכרא (•7)

 "זיח0*01<01ץ ;1852 ראי םוצ "6620106" ׳1855/6 ןוא 1846 ראי םוצ "ק*0*01501ץ 905168260"

 ןוא (1856 ראי םוצ "00060*01" ;1855 ראי םוצ ק051'6826ס 1<00ו1*6*0 *590*010 ס1כס9ץ06"
 .69 טייז "םימלוע תלחנ״

 ;ייב המישד־םידמושמ יד ךיילגראפ (8)
 16080* ) 65156-6601*15151 : 8160*101 (י0150ץ (1905) ק. 238.

 :ןטייז ,עבאגסיוא־רעגניטע סכיירנייוו ר״ד ךיילגראפ (9)
 .א1_11׳ X|_\׳׳|, 373, 578, 586, 590

 .םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא ךיז טניפעג סאוו ׳הבצמ רעד היוא יוזא (10)

 :קרעוולמאז םעד ןיא לוש־רעניבאר רעד ןופ םידימלת יד ןופ המישר יד ךיילגראפ (11)
 "2 8216)6* 60ו10ץ 8*0ז0201<00חץ01ר * '//0ו־520*16" : \י/0ז520*0 1907, 81. 217.

 .םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיווא הבצמ ריא עז (12)

 :ריוא יוו .590 ןוא xו_ו 1 ןטייז עבאגסיוא־רעגניטע םכיירנייוו ר״ד ךיילגראפ (13)
 "2 8216)6* 6זח10ץ $*0ז0201<000ץ01ר * \י/0*520*ו6", 125, 222, 223.

 ,590 ןוא x1 578_וו, ןט.ייז עבאגסיוא־רעגניטע םכיירנייוו ד״ד ךיילגראפ (14)

 ״016 נ0860 :רעבלעג .מ •י ד״ר ןוא 6. \\0ז*!0 ״2ץ821 * ק0*5*0010 1863 >•0100" ךיוא יוו
 .221 טייז !ס 9010150660 ^<4*5*008 1863"

 גנולייטטימ יד .םלוע־תיב רעוועשראוו ןפיוא הבצמ סקחצי היוא טפירשפיוא יד ךיוא עז
 עיפארגאיב־רעגניטע םכיירנייוו ר״ד ןיא טכארבעג טרעוו םאוו ,ןאמדלאג איראמ יודפ ןופ
 רימ ןבאה טסקעט ןיא ,עשלאפ א זיא 1896 חאי ןיא ןבראטשעג זיא החצי זא 1x1.111 טייז)

 .1887 עטאד עקיטכיר יד טכארבעג הבצמ ןייז היוא טפירש רעד ט יול

 ׳1831 ראי םוצ "01־9001200)0 0סו1סץ״ ענימג רעוועשראוו רעד ןופ וויכרא (15)
 תלחנ" ;1 ר עמוג סקענא ״2ץ821 ו< ׳■616*5**0 601515(690 * 80616 90*5*0010 1.15*09080*690".

 .29 ןוא 24 ןטייז "םימלוע

 1831 ראי םוצ ״0*900120010 60ו10ץ" :ענימג רעוועשראוו רעד ןופ וויכרא (16)

 ;1848־1847 ראי םוצ ״£9186*016" 1850־1848 ןראי יד וצ "ק*0*01501ץ 905168260" ;1848 ןוא

 .29 טייז ,״םימלוע תלחנ״
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 עיפ8רגאילכיכ רעבניטע הטלש ו״ד

 .נ ,רעדנעלםיו.א
 ריא ןוא עמארד עשידיי ערעטלע יד
 ־רעטאעט .גנוטאטשסיוא עשירעלטסניק

 .54־46 ״זז .1927 רועיק .ךוב

 .נ ,רעדנעלםיו>א
 ־קיווטנא־רוטארעטיל רעד ןופ ןפאטע

 .טרעדנוהראי ןט19 בייהנא ןיא גנול

 עיטאמאטסערכ .רוטארעטיל עשידיי
 רועיק .קיטירק ןוא רוטארעטיל ראפ

 .35 ,33־30 ״זז .1928

 .נ ,רעדנעלסיזא
 דנאטשאב .ןעגנוקרעמנא ןוא ןבאגוצ

 סרעגניטע ןייא ראלקלאפ־ךארפש ןופ
 ,דגאב רעטשרע ,ןטפירש ♦"עלעקרעס"

 .120־104 ״זז ,1928 רועיק

 .נ ,רעדנעלסידא
 ־יד עלאנאישזער ןוא ןעמאידיא־סקלאפ
 .ךארפש־רוטארעטיל רעד ןיא ןטקעלא

 "זז ,1928 ,וועיק ,דנאב רעט1 ;ןטפירש

 .126־120

 .ש ,ןאבזיא
 .י.נ ,רענאקירעמא רעד .ינודקומ .א .־,ד

 ־טנאמ ,רעלדא רעדענעק .1956 ,22 ינוי
 ¬ייצ עשידיי עיינ .1956 ,4 ילוי ,לאער

 .1956 ,22 ילוי ,ןעכנימ ,גנוט ,

 .י .ש ,רעבמיא

 .טייקכעלקריוו ןוא עדנעגעל.ןעיצילאג

 .1933 ,2 ינוי ,עשראוו ,טנייה

 .א ,.[ןראהגייןא

 ־ראוו ,טנייה רעיינ .ןציטאנ עלארטאעט
 .1923 ,28 .טפעס ,עש

 .ש ,יזנכשא

 ־עלב עשירארעטיל .ןטאדקענא־רעגניטע
 .5 ״ז ,1924 ,10 .טקא •עשראוו ׳יעט

 בקעי ,יקסנאשאטאב
 ^׳זז ,1949 ׳סערייא סאנעוב .שידיי עמאמ

 .145 ,109 ,108 ,93־90 ,84

 .מ ,ןיסאב

 ראי 500 עיגאלאטנא .רעגניטע המלש
 ־128 ״זז ׳1917 ׳1 דנאב ,עיזעאפ עשידיי

138. 

 .נ ,דלארנוב
 .רעטאעט טעטימאק ־ גאלראפ .רעטאעט

 .454 ״ז ,1934 .י.נ

 .י .ב רקצאטסאלאיב
 ,ןעייסע ,ראוו ןוא םולח .ןיסעיל םהרבא

 .225 ״ז ,1956 .י.נ

 .י .ב ;יקצאטסאלאיב
 ,ןעייסע .ראוו ןוא םולח .גורפ ןועמש

 .477 ״ז ,1956 .־י.נ

 םהרבא ,קיב
 .גנוקרעמאב עשיפארגאילביב־שיטירק א

 .6 ״ז ׳1952 .י.נ ,ןעניגאב ןיא

 עשוהי .רד ,קאלב
 ־ניטע המלש .רד ןופ ריש רעשיאערבעה
 .טפעס־.גיוא .י.נ ,רוטלוק עשידיי .רעג

 .51 ״ז ,1951

 .י ,ןיבור ;.ה ,קירע ;.ק ,קיסאנזעב
 רעייז .סעשטפארטס סטאג ,שעדיוקיילק
 ־יל רעזעיגילעריטנא .םיסיימ ןוא עלאר
 ׳לעפ רעלארטנעצ .ךובנעייל רעשירארעט
 ־ראכ־עווקסאמ .ר.ס.ס.פ ןופ גאלראפ־רעק
 ־192 ,190־189 ״זז .1930 ,קסנימ־וואק

 .219־214 ,196

 לאקזחי ,ןייטשנארב
 הבע ןשירארעטיל דעזדנוא ןופ ןטאש ןיא
 ־מוא םוטאד] .אגאקיש ,געוו רעזדנוא

 .!טנאקאב
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 לעלאצ ,ץילב
 ־יולש .רד :רוגיפ עשירארעטיל עסיורג א
 ,םערייא םאנעוב ,טנייה .רעגניטע עמ

 .1950 ,8 .טקא

 תובשחמ לעב
 ? רוטארעטיל ־ ןאגראשז יד זיאטלא יוו

 ־ענליוו ,1 דגאב .ןטפירש תובשחמ לעב
 .23 ״ז ,1929 ,עשראוו

 תובשחמ לעב
 ־עטיל עקיצנייא ןייא — ןכארפש ייווצ
 ,2 דגאב ,ןטפירש תובשחמ לעב .רוטאר

 •64 ״ז ,1929 עשראוו

 תובשחמ לעב
 ־ידיי יד ןוא םוטגדיי עשיסור־םורד םאד
 .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעטיל עש

 .93 ,91 ״זז ,1953 .י.נ ,קרעוו עגעבילקעג

 תובשחמ לעב
 ־עטיל 'עקיצנייא ןייא — ןכארפש ייווצ
 .118 ״ז ,1953 .י.נ ,קרעוו .לקעג .דוטאר

 יכדרמ ,ןייטשנרעב
 ־בישעג רעד וצ לטעלב טנאקאבמוא ןא
 יד" ,עיצאזינאלאק רעשידיי רעד ןופ עט
 ־קא ,סערייא סאנעוב ,"גנוטייצ עשידיא

 .1956 ,22 רעבאט

 .כ ,ןיראג

 ־םור ןיא ןגרוטאמארד עשידיי עטשרע
 .רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג יד .דגאל

 .131־89 ״זז .1929 .י.נ ,דגאב רעט1

 .ב ,ןיראג

 ־רעפער ןשידיי ןיא ןסעיפ יד ןופ המישר
 ,רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג יד .דאוט

 .270 ״ז ,1929 .י.נ ,2 דנאב

 .ש ,גרובזניג

 ־אלאליפ .דלעפנעסקא לארשי ןגעוו סייג
 ,1930 ענליוו .דנאב רעט2 ,ןטפירש עשיג

 .43 ״ז

 בקעי ,ןייטשטאלג
 ־אקירעמא רעד ןופ רעטאפ םעד טכוז׳מ
 ־עג ךות ןיא .רוטארעטיל רעשידיי רענ

 .393 ,392 ״זז ,1947 .י.נ .ןעמונ

 בקעי ,ןייטשטאלג
 ־ידיי. .ןליופ ןופ רעכיב־לשמנ ןוא ־לשמ
 .12 ״ז ,1951,19 .:אי .י.ב ׳דעפמעק רעש

 םעלעיעל •א [.א ,ץנאלג]
 ־גאט .ךעלטסניק רעד — תובשחמ לעב

 .1954 ,22 יאמ .י.נ ,לאנרושז ןגראמ

 םעלעיעל .א [.א ,ץנאלג]
 ־רושז ןגראמ־גאט .טנייה זיב ןצרפ ןופ

 .1956 ,25 .בעפ .י.נ ,לאנ

 רעב ,ןירג
 ןופ עדייז־רעטלע — רעגביטע עמיולש
 ־ןגראמ .רוטארעטיל רעשידיי רענרעדאמ

 .1956 ,22 .נאי .י.נ ,טייהיירפ

 רעב ,ןירב
 ןופ עדייז־רעטלע — רעגניטע עמיולש
 .רוטארעטיל רענרעדאמ רעשידיי רעד .

 11 ץרעמ ,סערייא .ב ,ןטפאשנאמסדגאל

1956. 

 .י ,ןישורבאד
 ־געקנאדעג .טייקיזאלמעראפ עשילאקסאה

 .103 ״ז ,1922 ,וועיק ,גנאג

 .י ,ןישורבאד
 ־יא ןיא .עיגרוטאמארד סמכילע םולש
 ,200 ,199 ״זז ,1932 ,עווקסאמ ,יוברעב

203, 206. 

 .מ ,טעליבוד

 .קינכעט רעשיטאמארד םרעגניטע בגעוו

 גאלראפ .קרעוו ענעבילקעג .רעגניטע .ש
 ־אקא־טפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד ןופ

 .40־34 ״זז ,1935 ,וועיק .עימעד

 .מ ',טעליבוד

 ־עג •רעגניטע .ש .סעבאגסיוא ־ רעגניטע
 ־קוא רעד ןופ גאלראפ ,קרעוו ענעבילק
 ,וועיק .עימעדאקא־טפאשנסיוו רעשיניאר

 .367־349 ״זז ,1935

 בקעי ,ןאזעניד
 .רעביירש עריא ןוא ךארפש עשידוי יד

 ,1908 עשראוו ,ךוב םעט1 ,דניירפ־זיוה

 .10 ״ז

 .מ ,דלאווניוו
 ־ארעטיל עשידיי א ןאראפ ןיוש זיא יצ
 ־ראוו ,"דראבוארג סחנפ" גאלראפ ?רוט ,

 .10 ״ז ,1929 ,עש

 .מ ,רעניוו

 רעד ןיא ראלקלאפ־ךארפש ןופ לאר יד
 רעטשרע ,ןטפירש .רוטארעטיל רעשידיי

 .129־73 ״זז ,1928 ,וועיק ,דנאב
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 .מ ,רעניוד
 ־יב .ןטפירש סרעגניטע ןופ עבאגסיוא יד
 ־עווקסאמ ,1 ךובלמאז רעשיפארגאילב

 .163־115 ״זז ,1930 ,קסנימ־וואקראכ
 .מ ,רעניוו

 ־עטע ,תלעפנסקא אב רינאמ־גנורעדליש
 עטכישעג רעד וצ .געלעדנעמ גוא תעג
 xוx ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 .98־92 ״זז ,1940 ,וועיק .טרעדנוהראי

 .מ ,רעניוו
 .דיל־ראלקלאפ םאד ,גאזגיוועל ,רעגניטע
 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ,וועיק .טרעדנוהראי xוx ןיא רוטארעט

 .121־115 ,1940
 .מ ,רעניוו

 רעשידיי רעד גיא טרא עיז ,רעגניטע.ש
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .רוטארעטיל

 ־גוהראי xוx ןיא רוטארעטיל רעשידיי
 .213־161 ״זז ,1940 ,וועיק .טרעד

 .מ ,רעניוו

 ־אלאעזארפ רעשינאלבאש גופ לאר יד
 ־םאה רעד גופ רוטארעטיל רעד גיא עיג
 ־ידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .עלאק
 .טרעדנוהראי xוx ןיא רוטארעטיל רעש

 .249־215 ״זז ,1940 ,וועיק

 .מ ,רעניוד
 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ,וועיק .טרעדנוהראי xוx ןיא רוטארעט
 ,57־52 ,38־37 ,18 ,10 ,9 ״זז ,1940
 ־161 ,145 ,121־115 ,103 ,98־92 ,75
 ־444 ,402 ,246 ,245 ,241־211 ,213

448. 
 .מ ,רעניוו

 וצ .שידיי עיינ סאד ןוא ערעטלע םאד
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעטשרע ,טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטאר

 .28 ״ז ,1945 .י.נ ,דנ אב
 .מ ,רעניוו

 ־יל רעשידיי רעד ןיא טרא סדלעפנעסקא
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .רוטארעט

 ־גוהראי xוx ןיא רוטארעטיל רעשידיי
 .69 ״ז ,1945 .י.נ ,דגאב רעטשרע .טרעד

 .מ ,רענ־יוד

 ־עג רעד וצ .רעגגיטע ןוא דלעפנעסקא
 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכיש

 .י.נ ,דנאב רעטשרע ,טרעדנוהראי ןט 19
 .77־71 ״״ ,1945

 .מ ,רעניוו
 ־עלקפיוא יד ןוא םעסעיפ םדלעפנעסקא
 וצ .קיטעאפ עשיגרוטאמארד עשירער
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטאר

 .101 ״ז ,1945 .י.נ ,דנאב

 .מ ,רעניו־,
 ,ןדלעפנעסקא ייב רינאמ ־ םגגורעדליש

 ־בישעג רעד וצ .ןעלעדגעמ ןוא ןרעגניטע
 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עט
 .י.נ ,דנאב רעטשרע ,טרעדנוהראי ןט19

 .131־123 ״זז ,1945

 .מ ,רעניוו
 .ליטס־ךארפש ןוא חסונ רעשירעלייצרעד
 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 .י.נ ,טרעדגוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .141 ״ז ,1945

 .מ ,רעניוו
 .דיל־ראלקלאפ סאד ,ןאזניוועל ,רעגניטע

 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ־שרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .158־150 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב רעט

 .מ ,רעניוו
 .עמעט־ענישטורקער יד ןוא דלעפנעסקא
 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ־שרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .189 ״ז ,1945 .י.נ ,דנאב רעט

 .מ ,רעניוו
 ־ניטע ןופ גנוטכיולאב עשירעטסיליפ א
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .קרעוו סרעג
 ־בוהראי ןט19 ןיא רוטארעטיל רעשידיי
 "זז ,1945 .י.ג ,דנאב רעטשרע .טרעד

 .214־208

 .מ ,רעניוו
 ־אכ רעשיטסישידיי רעד ראפ ןלאווק יד
 ־עג רעד וצ .ןרעגניטע ןופ קיטסירעטקאר
 ןיאל רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 .י.נ ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19

 .221־214 ״זז ,1945

 .מ ,רעניוו
 .עיפארגאיב םרעגניטע וצ ןעגנוקרעמאב
 ¬יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
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 ־שרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט
 .225־222 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב רעט

 .ם ,רעניוז
 עטכישעג רעד וצ .םילשמ סרעגניטע וצ
 ןט19 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ,1945 .י.נ ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי

 .233־225 ״זז

 .מ ,רעניוו
 .ןצנעטנעס ןוא םעמארגיפע ,ךעלהשעמ
 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ־שרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .236־233 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב רעט

 .מ ,העניוז
 ־עג רעד וצ ."עלעקרעס" ןופ ןטסקעט יד
 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 .י.נ ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19

 .244־236 ״זז ,1945

 .מ ,רעניוו
 גנוטיידאב עשיראטסיה ־ רוטארעטיל יד
 ־בישעג רעד וצ .עידעמאק םרעגניטע ןופ

 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עט
 .י.נ ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19

 .248־245 ״זז ,1945

 .מ ,רעניוו

 רעשידיי רעד ןיא רעייגראפ םרעגניטע
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .רוטארעטיל
 ־נוהראי ןט19 ןיא רוטארעטיל רעשידיי
 .250־248 ״זז 1945 .י.נ ,.ב רעט1 .טרעד

 .מ ,רעניוו

 .רעגייטש־דייר םעניא עיגאלאעזארפ־ךוב

 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 רעט1 .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .296־287 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב

 .מ ,רעניוו
 ־יל רעד ןיא עיגאלאעזארפ עשינאלבאש
 רעד וצ .קיטירק ןופ לטימ סלא רוטארעט

 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא

 .303־296 ״זז ,1945 .י.נ

 .מ ,רעניוו
 ־עש סלא ראלקלאפ־ךארפש רעקידעבעל
 .רוטארעטיל רעד ןיא קורדסיוא רעשירעפ

 ־יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ־שרע ,טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטארעט

 .309־303 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב רעט

 .מ ,רעניוו
 וצ .ךארפש־רוטארעטיל ןוא טקעלאיד
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטאר

 .311־310 ״זז ,1945 .י.נ ,דנאב

 .מ ,רעניוו

 ־בעמעלע עכעלטראסנדער ןופ דנאטשאב
 רעד וצ ."עלעקרעס" םרעגניטע ןיא ןט
 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא

 .361־354 ״זז ,1945 .י.נ

 .מ ,רעניוו

 ־ידיי רעיינ רעד ןיא עסעיפ עטשרע יד
 ־עג רעד וצ .ךארפש־רוטארעטיל רעש
 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 ,דנאב רעטשרע ,טרעדנוהראי ןט19 ןיא

 •255־251 ״זז ,1945 .י.נ

 .מ ,רעניוו

 ־בישעג רעד וצ .שידיי ףיוא ךאזניבאר"
 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עט
 .י.נ ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19

 .264־255 ״זז ׳1945

 .מ ,רעניוו

 ־יל רעשיאייפארייא רעד ןופ ןעגנוקריוו
 וצ ."עלעקרעס" םרעגניטע ןיא רוטארעט
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטבישעג רעד
 רעטשרע .טרעדבוהראי ןט19 ןיא רוטאר

 .270־264 ״זז ,1945 .י.נ ,דגאב

 .מ .,רעניוו
 וצ .ריפסיוא .תורעה עשיפארגאילביב
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעטשרע •טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטאר

 .275־270 ״זז ,1954 .י.נ ,דנאב

 .מ ,רעניוו

 רעד וצ .גנולעטש־םעלבארפ יד .ריפניירא
 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ,דנאב רעטשרע .טרעדנוהראי ןט19 ןיא

 .278־276 ״זז ,1945 .י.נ

 .מ ,רעניוו

 רעשיטפאערעטס רעד ןופ עטכישעג יד
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .עיגאלאעזארפ
 ־נוהראי ןט19 ןיא רוטארעטיל רעשידייי
 "זז ,1945 .י.נ ,דנאב רעטשרע ,טרעד

 .287־278
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 .מ ,רעניוו
 ־בארפש־שירארעטיל רעד ןוא עלעדנעמ

 עטכישעג רעד וצ .ןאנאק־ליטס רעכעל

 ןטנ 9 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ,1946 .י.ג ,דגאב רעטייווצ .טרעדגוהראי

 .173 ,171 ״זז

 .מ ,רעניוו
 ןופ גנורפשרוא רעכעלמיטסקלאפ רעד
 וצ .טפאשדעטסיימ־ךארפש סעלעדנעמ
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 רעטייווצ .טרעדנוהראי ןט19 ןיא רוטאר
 .195 ״ז ,1946 .י.נ ,דגאב

 סקאמ .רד ,ךיירנייוו
 .רעגניטע המלש .רד ןופ םיבתכ עלא

 .1925 ,עגליוו

 .מ ,ךיירנייוו
 ־ארעטיל רעשידיי רעד ןופ עדייז־רעטלע
 עלא ענייז ןוא רעגניטע המלש .רד רוט

 ,עשראוו ,רעטעלב לעשירארעטיל .םיבתכ

 .19־17 ״זז ,1925 ,14 .גיוא ,67 .מונ

 סקאמ .רד ,ךיידנייוו
 רעד ןופ רעדליב .עמראפ ןופ תורצוא יד

 ,ענליוו ,עטכישעג־רוטארעטיל רעשידיי

 .120 ״ז ,1928

 סקאמ .רד ,ךיירנייוו
 ׳ןילרעב ,ןטלאפש .םינוקית ןוא תופסוה

 .246 ״ז ,1923

 סקאמ .רד ,ךיידנייול
 ןט17 ןופ ןטכיראב עקיסעמסגנוטייצ ייווצ
 ־ארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעדליב .ה״י

 .253 ״ז ,1928 ,ענליוו .עטכישעג־רוט

 סקאמ .רד ,ךיירניידו
 ־ידיי רעד ןופ רעדליב .יינ וצ טלא ןיפ
 1928 ענליוו .עטכישעג־רוטארעטיל רעש

 .259 ״ז

 סקאמ .רד ,ךיידנייוו

 ־ידיי רעד ןופ רעדליב .רעגניטע המלש
 ,1928 עיליוו .עטכישעג־רוטארעטיל רעש

 .291־280 ״זז

 סקאמ .רד ,ךיירגייוו

 ןופ קיטשרעטאעט עטנאקאבמוא ריפ
 ראפ וויכרא .טרעדנוהראי ןט 19 ןטימ
 ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 "זז ,1930 .י.נ ,דגאב רעטשרע .עמארד

175, 176, 179, 199, 201. 

 בקעי ,לטסעמ ןוא ןמלז ,גיילדצרעבליז
 ־ידיי ןזפ ןאקיסקעל .רעגניטע המלש .־וד

 ,עשראוו ,דגאב רעטייווצ .רעטאעט ןש

 .1564־1553 ןטלאפש ,1934

 ןמלז ,גייווצרעבליז
 ־וינ ."דניאמ רוי פא קיעמ" ינודקומ .־וד

 ־עט .1935 ,1 ץרעמ ,טאלבנכאוו רעקראי
 .118־116 ״זז ,1941 .י.נ ׳קיאזאמ רעטא

 ןמלז ,גי״ודצרעבליז
 ,רענאקירעמא רעד .רעגניטע המלש .רד

 .16 ,9 ״זז ,1950 ,28 לירפא .י.נ

 ףסוי ,שטיוואקילעז
 ןטנעמאמ־טיילגאב עגייז ןוא טיוט רעד

 ־קלאפ ןוא עיפארגאגטע רעשידיי רעד ןיא
 ,טפירש עכעלטפאשנסיוו רעשזדאל .־ואל

 .160 ״ז ׳1938 ,שזדאל ,1 דגאב

 טנומגיז ,וואקרוט
 ־עט ןגעוו ןסעומש .רעגניטע המלש .,וד

 ־134 ״זז ,1950 ,סערייא סאנעוב .־ועטא

135. 

 טנומגיז ,וואקרוט
 ןגעוו ןסעומש ."עלעקרעס" סרעגניטע

 "זז ,1950 ,סערייא סאגעוב ,יועטאעט

 .150־136

 טנומגיז ,וואקרוט
 ןגעוו ןסעומש .רעבאלטאג רעב םהרבא

 .151 ״ז ,1950 סערייא .ב ,יר־עטאעט

 סאנאי ,וואקרוט
 .ב ,ןרעטש ענעשאלראפ .ןאדנאל לאומש

 .204 ״ז ,1953 ,סערייא .ב ,1

 סאנאי ,וואקרוט
 ,2 .ב .ןרעטש ענעשאלראפ .ןאמרעק חספ

 .73 ״ז ,1953 ,סערייא .ב

 סאגאי ,וואקרוט

 ־ראפ ,םיובטלא אינאס ןוא במאד םארא

 ,1953 ,סערייא .ב ,2 .ב .ןרעטש ענעשאל

 .155־153 ״זז

 קחצי ,גרעבדורנדואקרוט
 ־אעט שידיי .הפוקת־ןדאפדלאג־ראפ יד

 .8 ״ז ,1951 ,עשראוו .ןליופ ןיא רעפ

 קחצי ,גרעבדירג־ודאקרוט
 ־אעט שידיי ."טקיוו" רעטאעט־לארטגעצ

 .61 ״ז ,1951 ׳עשראוו .ןליופ ןיא *ועט

 .ש ,קגורט

 המלש .רד ןופ טיוט ןכאנ ראי טרעדנוה
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 ץועמ .זיראפ ,עמיטש רעזדנוא ,רעגניטע
 .1956 ,30 ץרעמ ןוא 1956 ,29

 .ש ,קנורט
 המלש .רד ןופ טיוט ןכאנ ראי טרעדנוה
 ־איטנאס ,טראוו עשידיי סאד .רעגניטע

 .1956 ,1 ינוי ,אג

 המלש ,קיטסאל
 ־עוואב־ הלכשה רעד ןופ ןכירטש־טנורג
 ־אלק יד זיב רוטארעטיל עשידיי יד .גנוג

 .107 ״ז ,1950 ׳עשראוו .רעקיס

 המלש ,קיטסאל
 .ןליופ־סערגנאק ןיא גנוגעוואב־הלכשה יד
 .רעקיסאלק יד זיב רוטארעטיל עשידיי יד

 .180 ״ז ,1950 ,עשראוו

 המלש ,קוטסאל
 רוטארעטיל עשידיי .רעגניטע המלש •דד
 "זז ,1950 ,עשראוו .רעקיסאלק יד זיב

 .196־183

 (רעד) רעקידעבעל
 ןגראמ־גאט .דיראי ןשירארעטיל ןפיוא

 .1956 ,22 לירפא .י.נ ,לאנרושז

 בקעי ,יקסניצשעל
 ־אנ םאד .עיצאלימיסא ןוא בצמ־רוטלוק
 ־עוב .םוטנדיי־תולג ןופ םינפ עלאנאיצ

 .111 ״ז ,1955 ,םערייא םאנ

 לאפר .רד ,רעלהאמז
 ¬שה רעד ןופ תודוסי עשיטילאפ־לאיצאס

 ןשיווצ ףמאק רעד .עיצילאג ןיא הלכ
 .י.נ ,עיצילאג ןיא תודיסח ןוא הלכשה

 .61 ״ז ,1942

 קיציא ,רעגנאמ:
 ־לאטשעג'עטנעאג .רעגניטע המלש .רד

 .44־35 ״זז ,1938 ,עשראוו .ןט

 קיציא ,רעננאמ■
 ־עג עטנעאנ .רעבאלטאג רעב םהרבא
 .59־58 ״זז ,1938 ,עשראוו ,ןטלאטש

 .י ,לדנאמ■
 ־ירארעטיל .רבק סרעגניטע המלש ףיוא
 .1927 .165 .מונ ,עשראוו ,רעטעלב עש

 .ב ,קראמ■
 ,ןטפירש עשידיי ,גרעבנסייוו ריאמ קחצי

 .3 ״ז ,1950 ץרעמ ,עשראוו

 לדוי ,קראמ.■
 ןופ עדייז־רעטלע רעד — רעגניטע המלש
 יד .רוטארעטיל רעשידיי רענרעדאמ רעד

 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג

 .40־38 ״זז ,1943 .י.נ ,טקעפסנאק

 לעפאק .א .רד [.א .רד ,ינודקומ]
 ןייז ןוא ןבעל ןייז) .רעגניטע המלש .רד
 ־רע .סקנפ רעד .(טייקיטעט עשירארעטיל
 ־ליוו .רעגינ .ש ןופ .דער .גנאגראי רעטש

 .48־37 ״זז ,1913 ענ

 .א .רד ,ינודקומ
 .ןאקיסקעל א טריטקאדער לדנעמ םחנמ

 .1933 ,8 ץרעמ ,טאלבנכאוו רעקראי־וינ

 .י.נ ,קיאזאמ רעטאעט .גייווצרעבליז ןמלז
 .123 ״ז ,1941

 .א .רד ,ינודקומ
 ־רושז ןגראמ .ןאקיסקעל־רעטאעט רעד
 ־רעבליז ןמלז .1935 ,15 .בעפ .י.נ ,לאנ
 "זז ,1941 .י.נ ,קיאזאמ רעטאעט .גייווצ

 .110־107

 .א .רד ,ינודקומ
 ־לוק עשידיי .גרוטאמארד רעד קיווייל .ה

 .5 ״ז ,1939 .גאי ,.י.נ ,רוט

 .א .רד ,ינודקומ
 ־מעק רעשידיי .רעטאעט א ןא קלאפ א
 .41 ,40 ״זז ,1955 ,8 לירפא .י.נ ,רעפ

 לארטאעט א [.ב ,שטיוועלאכימ],
 ןיא "עלעקרעס" ןופ םיתמה־תיחת רעד
 ־סקלאפ רעזדגוא ."לארטנעצ" רעטאעט

 .1923 ,28 .טפעס ,עשראוו ,גנוטייצ

 .ב .נ ,וואקנימ
 ־רענאיפ — םיוברעדעצ רעדנאסקעלא
 .נאי .י.נ .ןבעל ןוא קנאדעג .רעקיטירק

 .184 ״ז ,1945

 .ב ג ,וואקנימ
 ־יל רעשידיי רעד ןיא ןוויטאמ־טייקשידיי
 ־ילוי .י.נ ,ןבעל ןוא קנאדעג .רוטארעט

 .129 ״ז ,1946 .טפעס

 .ב .נ ,וואקנימ

 קנעדעג טאטשלעדע דוד .טאטשלעדע דוד
 .י.נ ,יקצאטסאלאיב .י .ב ןופ .דער ,ךוב

 .558 ״ז ,1953

 םעמ־ןונ [.נ ,ליזיימ]
 ."עלעקרעס" ןייז ןוא רעגניטע המלש .רד

 .טפעס ,עשראוו ,גנוטייצסקלאפ רעזדנוא

24, 1923. 

 ןמחנ ,ליזיימ
 .רוטארעטיל עשידיי ןוא עשיאערבעה יד

— 359 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ־ראוו ,דנאב רעט1 ,עטייוו ןוא עטנעאנ
 .32 ״ז ,1924 ,עש

 ןמחנ ,ליזיימ
 יציא רעזדנוא ןיא ףאטש רעכעלטכישעג
 .עטייוו ןוא עטנעאנ .רוטארעטיל רעקיט

 .172 ״ז ,1924 ,עשראוו ,דנאב רעט1

 ןמחנ ,ליזיימ
 עשירארעטיל .ןפרוווראפ עטכערעגמוא
 .1 ״ז 1924 ,26 .טפעס ,עשראוו ,רעטעלב

 ןמחנ .,ליזיימ
 רעזדנוא ףיוא .ןפרוווראפ עטכערעגמוא
 .9 ״ז ,1936 ,עשראוו .טנארפ־רוטלוק

 ןמחנ ,ליזיימ
 רעשידיי רעד ןיא ףאטש רעכעלטכישעג
 ־ראוו ,1 .רבע ןטנעאנ ןופ .רוטארעטיל

 .66 ״ז ,1937 ,עש

 ןמחנ ,ליזיימ
 .ןליופ ןיא רעטאעט שידיי ראי קיצנאווצ
 1937 עשראוו ,2 טפעה .רבע ןטנעאג ןופ

 .159 ״ז

 ןמחנ ,ליזיימ
 .12 ״ז ,1938 .י.נ ,ןעדאפדלאג םהרבא

 ןמחנ ,ליזיימ
 .שא םולש ףיוא ןסולפגייא ןוא ןעגנוקריוו
 "ז ,1946 .י.נ .רעלייצטימ ןוא רעייגראפ

238. 

 ןמחנ ,ליזיימ
 ןעוועג .טייצ רענעי ןיא רעטאעט שידיי
 .124 ״ז ,1951 םערייא .ב .ןבעל א לאמא

 ןמחנ ,ליזיימ
 ־ידיי .עיזעאפ רעשידיי ןופ סעיגאלאטנא
 ־עד ׳33 ״ז ,1954 .טקא .י.נ ,רוטלוק עש

 .17־16 ״זז ,1954 רעבמעצ

 ןמחנ ,ליזיימ
 רעד ףיוא ןפאש־טלעוו םענופ תועפשה יד
 .נ ,רוטלוק עשידיי .רוטארעטיל רעשידיי

 .13 ,12 ״זז ,1956 .בעפ ,.י

 לאומש ,םלעזיימ
 ־רעטאעט .עטכישעג ־ רעטאעט עשידיי

 .6 ״ז ,1908 ,6 .טקא ,עשראוו ׳טלעוו

 המלש ,ןאסלעדנעמ
 — ןאסלעדגעמ המלש .רעגגיטע המלש
 ־115 ״זז ,1949 .י.נ ,ןפאש ןוא ןבעל ןייז

125. 

 בקעי ,לטסעמ
 ןמלז .ינודקומ .א .רד וצ לווירב א

 ,.י .נ ,קיאזאמ רעטאעט .גייווצרעבליז

 .128 ״ז ,1941
 ןמלק ,רמרמ

 ןיא רוטארעטיל עשידיי ראי 50 עטשרע
 25 יאמ .י.ג ,טייהיירפ־ןגראמ .עקירעמא

1947. 
 ןמלק ,רמרמ

 .ןרעפעלשנייא טשינ ראט רוטארעטיל
 .1951 ,11 .וואג .י.נ ,טייהיירפ־ןגראמ

 .מ ,שטיוואטאנ
 ־ארעטיל עשידיי יד ןוא וואלירק .א .יא
 רעבמעוואנ ,עווקסאמ ,טייקינייא .רוט

30, 1944. 

 .י ,וואניסונ
 גטלאטשעג עוויטיזאפ ןופ מעלבארפ יד
 ־עטיל עשיטעוואס .רוטארעטיל רעד גיא
 "ז ,1955 ,עווקסאמ ,3 ךאנאמלא .רוטאר

302. 
 .ש ,רעגינ

 יד ,סעניפ .מ .רד .ווורפ רעטשרע רעד
 ...רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ׳1 •מונ ,גרוברעטעפ ,טלעוו עשידיי יד

1912, 1" 73. 
 .ש ,רעגינ

 ־רע .רעכיב ןגעוו ןסעומש .1917 ראי ןיא
 ,1922 .י.נ ,שידיי גאלראפ ,לייט רעטש

 .44 ״ז
 .ש ,רעגינ

 ןגעוו ןסעומש .םזיטנאמאר ןוא ןאמאר
 .108 ״ז ,1922 .י.נ ,שידיי .לראפ .רעכיב

 .ש ,רעגינ
 רעיינ רעד ןופ ןלייז יד — ןיטנע לאוי
 ־ראוו ,טלעוו־רעכיב .רוטארעטיל רעשידיי

 .486 ״ז ,1923 .צעד־.וואנ .עש
 .ש ,רעגינ

 ראפ ראמוה־םכילע־םולש ןופ ןטנעמעלע
 טפעה ,1 דנאב ,סקנפ .ןעמכילע םולש

 .10 ,9 ״זז ,1927 .צעד־ילויי .י.נ ,2־1
 .ש ,רעגינ

 ־יילא םעלאש אב ראמוה ןופ ןטנעמעלע
 .רוטארעטיל עשידיי .רעייגראפ סמעכ
 ־ירק ןוא רוטארעטיל ראפ עיטאמאטסערכ

 .179־176 ״זז ,1928 ,וועיק .קיט
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 .ש ,רעגינ
 ,רעטכיד .רעזעל .קיטירק ןופ ןעמעלבארפ

 ־רוטלוק רעשידיי ,2 דגאב ,רעקיטירק
 .400־399 ״זז ,1928 .י.נ ,גאלראפ

 .ש ,רעגינ
 ־וצ ...ךיירנייוו סקאמ .רד ...קירע סקאמ

 .490 ״ז ,1928 .גיוא ,.י.נ ,טפנוק

 .ש ,רעגינ
 ,גאט .סעמארד ןוא םילשמ סרעגניטע .רד

 .1930 ,14 .צעד .י.נ

 .ש ,רענינ
 ־ארד ןוא רעדיל טביירש סאוו ראטקאד א

 .1930 ,21 .צעד .י.נ ,גאט .סעמ

 .ש ,רענינ
 ־געסקא לארשי ןוא רעגניטע המלש .רד
 רעזדנוא ןופ טייקיכארפש ייווצ יד .דלעפ
 ,94 ״זז ,1941 ,טיארטעד .רוטארעטיל

99, 101. 

 .ש ,רעיינ

 ,7 .בעפ ,.י .נ ,גאט .קיד ריאמ קיזייא

1943. 

 .ש ,רעגינ

 .רעקיטירק־רוטארעטיל א יוו וואנבוד .ש

 לירפא־ץרעמ ,23 דנאב ,רעטעלב ־ אוויי
 .167 ״ז ,1944

 .ש ,רעגינ

 ־רעד .ןעגנולייצרעד עשיליכשמ־קידרסומ
 "ז ,1946 .י.נ ,ןטסינאמאר ןוא סרעלייצ

33. 

 .ש ,רעגינ

 םרעלייצרעד .ןעגנולייצרעד עשיליכשמ
 .73 ״ז ,1946 .י.נ .ןטסינאמאר ןוא

 .ש ,רעגינ

 ־יטסיקלאפ ןוא עשיטסיקלאפ ־שיליכשמ
 ־אר ןוא םרעלייצרעד .ןעגנולייצרעד עש

 .111 ״ז ,1946 .י.נ ,ןטסינאמ

 .ש ,רעגינ

 ־ידיי סאד ןוא שידיי ףיוא רוטארעטיל יד
 .י.נ ,רעפמעק רעשידיי .ןבעל־םקלאפ עש

 .35 ,30 ״זז ,1954 ,28 .טפעס■

 .ש ,רעגינ

 ־רב טרעוו ךובראי עקיכארפש־יירד סאד
 .טקא .י .נ ,לאנרושז ןגראמ־גאט .הוצמ

16, 1955. 

 םוחנ ,בולוקוס
 .ינש רפס .םישיא .ץרפ שובייל קחצי
 ־ה״צרת ,ביבא־לת ,לביטש .י .א תאצוה

 .43 ״ז ,1935

 םוחנ ,וואלאקאס
 ■ייא סאנעוב .טייקכעלנעזרעפ .ץרפ .ל .י

 .57 ,25 ״ז ,1948 ,סער

 בד ,ןדס
 ,ביבא־לת .םיזוגא תרעק .םילתו םיצוק

 .306 ,280 ״זז ,1953־ג״ישת

 בד ,ןדס
 ,ביבא־לת .םיזוגא תרעק .םימת תרצע

 .571 ״ז ,1953־ג״ישת

 לאוי ,ןיטנע
 *ידיי רעיינ רעד ןופ ןלייז יד .ץרפ .ל .י

 רעלאנאיצאנ רעשידיי .רוטארעטיל רעש
 .68 ״ז ,1923 .י.נ ,דנאבראפ רעטעברא

 לאוי ,ןיטנע
 לושסקלאפ .ןטעאפ עשידיי .ריפעירא
 ־רא ןלאנאיצאנ שידיי ןופ עיצאזינאגרא
 .י.נ ,ןויצ ילעופ ןוא דנאבראפ רעטעב

 .14 ״ז ,1927

 לאוי ,ןיטנע
 .ןטעאפ עשידיי .רעגניטע המלש "רד

 ־אנ שידיי ןופ עיצאזינאגרא לושסקלאפ
 ילעופ ןוא דנאבראפ רעטעברא ןלאנאיצ

 .41־39 ״זז ,1927 .י.נ ,ןויצ

 לאוי ,ןיטנע
 .גיוא .י.נ ,לאנרושז ןגראמ .ןשאוהי ןגעוו

 יד .לקיב המלש .1944 ,ןט20 ןוא 12
 .115 ״ז ,1946 .י.נ .ייסע עשידיי

 ןתנ ,קע
 רעמילשורי רעד ןיא ערדעטאק־שידיי יד
 "י.נ ,רעפמעק רעשידיי .טעטיזרעווינוא

 .12־11 ״זז ,1953 ,9:..נאי

 .י ,ןיבור ;.ק ,קיסאנזעב ;.מ ,קירע

 ־ייז — סעשטפארטס סטאג ,שעדיוקיילק
 רעזעיגילעריטנא .םיסיימ ןוא עלאר רע
 רעלארטנעצ .ךובנעייל רעשירארעטיל
 ־עווקסאמ ,.ר.ס.ם.פ ןופ גאלראפ־רעקלעפ
 ,190־189 ״זז .1930 ,קסנימ־וואקראכ

 •219־214 ,196־192

 .מ ,קירע
 .(1800 [01?] 1856) רעגגיטע עמיולש

 גאלראפ .קרעוו ענעבילקעג .רעגניטע .ש
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 ־אקא־טפאשנסיוו רעשיניאדקוא רעד גופ
 .33־7 ״זז ,1935 ,וועיק .עימעד

 .מ ,קירע
 םענופ דיל" םרעליש ןופ סעזארפאראפ

 ־יל־עלאקסאה רעשידיי רעד גיא "קאלג
 ענעבילקעג ,רעגניטע .ש .רד .רוטארעט
 רעשיניארקוא רעד ןופ גאלראפ .קרעוו

 "זז ,1935 ׳וועיק .עימעדאקא־טפאשנסיוו

 .374־370

 .מ .רד ,םעניפ
 ־ידיי רעשיליכשמ רעד ןופ בייהנא רעד

 רעד ןופ עטכישעג יד .רוטארעטיל רעש
 ,עשראוו ,1 דנאב .רוטארעטיל רעשידיי

 ,ןןבעגעגנא טינ ראי] ןימיש .ב גאלראפ

 .98־95 ,91 ״זז

 .מ .רד ,סעניפ
 ןופ עטכישעג יד .(טעאפ רעד) ץרפ .ל .י

 ־ראפ ,2 דנאב ,רוטארעטיל רעשידיי רעד
 ־עגנא טינ ראי] עשראוו ,ןימיש .ב גאל

 .41 ״ז ,[ןבעג

 םולש ,רעטומלרעפ
 .טלעוו עשידיי יד .ןגרוטאמארד עשידיי

 .1928 ,18 .וואנ ,דנאלווילק

 םולש ,רעטומלרעפ
 ־רוטאמארד עשידיי .רעגגיטע המלש .רד
 .י.נ ,סראטיזאפמאק ־ רעטאעט ןוא ןג

 .40־35 ״זז ,1942

 אעל ,ןייטשלעקניפ
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ ווירב־םוחי רעד

 .םויק רעשידיי ןוא שידיי ןושל .רוטאר

 .79 ״ז ,1954 ,עקיסקעמ

 .א ,ןיקדירפ
 ־טאג רעב־םהרבא .רעגניטע המלש .רד
 "זז ,1925 ,ענליוו .עכאפע ןייז ןוא רעבאל

 .178־176

 .א ,ןיקדירפ
 ־טנאקאב עטשרע [םרעבאלטאג] ןייז
 ־םהרבא .רעגניטע המלש .רד טימ טפאש
 ,ענליוו .עכאפע ןייז ןוא רעבאלטאג רעב

 .310־304 ״זז ,1925

 .א ,ןיקדירפ
 ןוא "רוא רקובה" ןשיווצ קימעלאפ יד
 ןייז ןוא רעבאלטאג רעב־םהרבא ."רחשה"

 .337 ״ז ,1925 ,ענליוו .עכאפע

 .י ,:רעבניצ
 .רעקניטע המלש .רד ןופ םיבתכ עלא

 ־עטיל .ךיירנייוו סקאמ .רד ןופ .גסיורא

 ,15־14 .מונ ,עשראוו ,רעטעלב עשיראר

 .291 ״ז ,1928 ,30 ץרעמ

 .י .רד ,.ירעבניצ
 ייב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד
 .לטיפאק רעטניינ ,דנאב רעטעביז .ןדיי

 "ז ,1943 .י.נ ,יקסראלקש השמ גאלראפ

312. 

 .י .רד ,.ורעבניצ
 ייב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד
 .לטיפאק רעטפניפ ,דנאב רעטכא .ןדיי

 "ז ,1943 .י.נ ,יקסראלקש השמ גאלראפ

213. 
 .י .רד ,.ורעבניצ

 ־אי־רעדנאוו ןוא ־ןרעל םרעגניטע המלש

 רעטסיימ ןוא טעטסע רעד רעגניטע .ןר
 עטכישעג יד ...ךארפש רעשידיי רעד ןופ

 רעטכא .ןדיי ייב רוטארעטיל רעד ןופ
 .לטיפאק רעטסקעז ,ךוב רעטייווצ .דנאב

 "זז ,1943 .י.נ ,יקסראלקש השמ גאלראפ

 .248־230

 ןרהא ,ןילטייצ
 ,טגעמאמ רעד .עניב רעד ףיוא רעגניטע

 .1923 ,28 .טפעס ,עשראוו

 .ש .ח ,ןאדזאק

 ־טלעוו־שידיי רעד ןיא קרעוו סשא םולש

 ,עמיטש רעטעברא עיירפ .לוש רעכעל

 .3 ״ז ,1950 ,8 .צעד ,.י.נ

 רעטלא ,ענזיצאק
 ־ראוו ,רעטעלב עשירארעטיל .רעטאעט

 .4 ״ז ,1924 ,9 לירפא ,עש

 אעל ׳גינעק
 ¬שה רעד ןופ גנולקיווטנא עשיאעדיא יד

 ׳ןאדנאל .רוטארעטיל ןוא קלאפ .הלכ

 .34 ״ז ,נ947

 ךלפ ,שמיוואר
 ־טרעדנוה סאד רעדא .רעגניטע המלש .רד

 ־לע רעזדנוא ךאנ לטכיל־־טייצראי עטס
 .גאי ,ביבא־לת ,סעיינ עטצעל .ןדייז־רעט

27, 1956. 

 ךלמ ,שטיוואר
 סאנעוב ,עסערפ יד .רעגניטע המלש .רד

 .1956 ,18 ץרעמ ,סערייא
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 .ש ,דלעפנעזאר.
 .י.נ ,טילאעט .עניב רעד ףיוא "עלעקרעס.

 .14־13 ״זז ,1924 .גאי
 לאומש ,יקסנאשזאד

 ־רעטלע ןכאנ ראי 100 .רעגניטע המלש
 יד .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןדייז
 ,30-.טפעס .םערייא .ב ,גגוטייצ עשידיא

1956. 

 לארשי .רד ,ןיבוד
 ־ארעטיל ."םילשמ" םגראבנייטש רזעילא
 ,1933 ,17 בעפ ,עשראוו ,רעטעלב עשיר

 .118•״!

 םהרבא ,ןעזייר
 ־ארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטלאטשעג
 .1949 ,17 .רפא .י.נ ,כטרעווראפ .רוט

 םהרבא ,ןעזייד
 ,.י.נ ,טסרעווראפ .ר״גניטע המלש .רד

 ־ייא סאנעוב ,עסערפ יד .1949 ,15 יאמ
 .1950 ,23 ילוי ,םער

 םהרבא ,ןעזיי־ו
 ,סטרעווראפ .םיוברעדעצ רעדנאסקעלא

 סאנעוב ,עסערפ יד .1949 ,15 יאמ .י.נ
 .1950 ,23 ילוי ,סערייא

 ןמלז ,ןעזייד
 זיב ןאסלעדנעמ ןופ .רעגניטע המלש .רד
 ־ראוו ,עגיל־רוטלוק גאלראפ .עלעדנעמ

 .285־271 ״ז ,1923 ,עש

 ןמלז ,ןעזיי־ד
 זיב ןאסלעדנעמ ןופ .דלעפנעסקא לארשי
 עשראוו ,עגיל־רוטלוק גאלראפ .עלעדנעמ

 .374 ״ז ,1923

 .ז .[ןעזייני
 .בעפ .י.נ ,גאט .רעטאעט רעשידיי רעד

15, 1924. 

 .ז ,ןעזייד
 ־עט םעד ןופ רעסאפראפ רעד ,קיהאז דוד
 ."רענרעד ןשיווצ זיור יד" קיטשרעטא

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא
 ,קראי־וינ־ענליוו .עמארד ןוא רעטאעט

 .458 ״ז ,1930

 .ז ,ןעזייר
 דנאב .,רעטעלב־אוויי .םשה ייודב רצוא

 .588 ״ז ,1938 ,עגליוו ,13

 השמ ,טילאש
 ,רעטעלב עשירארעטיל .קידנרעטעלב

 •1928 ,22 .מונ ,עשראוו

 יננאפ ,אריפאש
 לחר־רתסא ןופ נ״א ייזומ־רעטאעט רעד
 רעד ראפ וויכרא .אוויי םייב יקסנימאק
 ־ארד ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג
 ,קראי־וינ ־ ענליוו ,דנאב רעטשרע .עמ

 .512 ״ז ,1930

 בקעי .רד ,יקצאש
 וויכרא .1927 ,רועיק ,״ךוב־רעטאעט״
 רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ
 ־וינ־ענליוו ,דנאב רעטשרע .עמארד ןוא

 .465 ״ז ,1930 .קראי

 בקעי .רד ,יקצאש

 ס!-, 5ו־14ח\!/ס10(׳ 005 נ!(נ<נו-
 501ר6 ד 1ר6016ח 1ח |\|6\י/ ¥0ז־1<,

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא
 ,דגאב רעטשרע ,עמארד ןוא רעטאעט

 .503 ״ז ,1930 ,קראי־וינ־ענליוו

 בקעי .רד ,יקצאש
 ,רעטעלב־אוויי .שטשאמיאז ןיא הלכשה

 .32 ״ז ,1952 .י.נ דנאב

 והילא ,ןאמלוש
 .י.נ ,ןטלעצעג .1939־1929 ענליוו־גנוי

 .161 ״ז ,1945 .טקא־.טפעס

 והילא ,ןאמלוש
 ־הלכשה רעד ןופ עיסימ עשיראטסיה יד
 ,1 ץרעמ .י.נ ,רעקעוו רעד .רוטארעטיל

 .15 ״ז ,1956

 המלש ,ימנוש
 ¬ביב לש היפרגוילביב תוחתפמה חתפמ

 ־ו״צרת .םילשורי .תוילארשי תויפרגויל
 .197 ״ז ,1936

 השמ ,ןאמקראטש
 ד1ר6 0ז0חר0 01 7ו־0ח511!0ח׳ 1^10-
 11י/6 סחס) £\ס1ו0 ק1סץ0ו־ס11, 8ץ

 15000 (301<נ1נ6ו־9.

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא
 ,דגאב רעטשרע ,עמארד ןוא רעטאעט

 .488 ״ז ,1930 ,קראי־ויג־ענליוו

 םוחנ ,ש!יטש
 בקעי .רד וצ .רעלעטשטפירש ןופ ווירב
 ,עשראוו ,ו\/ .רבע ןטנעאנ ןיא .ןיקטאילק

 .333 ״ז ,1937
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 .ש .א ,ןייטש
 .רותרא רבח .םלוע תומחלמ יתש ■ןיב

 .114 "ז ,1953 ,ביבא-לת

 .י .רד ,רעפיש
 ¬ורק רעוועשראוו םרעגניטע המלש .רד
 ,ענליוו ,רעטעלב־אוויי .דניירפ ןוא םיב

 .384־371 ״זז ,1932 יאמ־לירפא

 ןטפירש עשידיי
 "ז ,1956 ץרעמ ,עשראוו ,(107) 3 .מונ
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 עשראוו ,רעטעלב עשירארעטיל
 *ומלש .רד ףיוא .5 ״ז ,1924 ,15 טסוגיוא

 .רבק םרעגביטע
 עשראוו ,רעטעלב עשירארעטיל

 -יל סרעגניטע .5 ״ז ,1924 ,15 טסוגיוא
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 הירוצ ראי טרעדנוה בורה סיט שסשאמאז
 (ןטנעמוקאד ־יווצ)

 שטשאמאז סקנפ רעזדנוא ןופ לייט ,ןשיראטסיה ,ןטשרע םעד ןסילשפא םייב
 סאוו ,שטשאמאז ןופ סעיצגעדנאפסעראק ייווצ ןעגנערב וצ קיטיינ ראפ רימ ןטלאה
 ןעוועג ןענייז עדייב .קירוצ ראי טרעדנוה ךרעב טימ ןראוועג טכעלטנפעראפ ןענייז
 .(ןרעטשנגראמ =) נ״ז!-26ח1<0 שיליופ ןיא ןדיי ןופ גנוטייצ רעקיטלאמעד רעד ןיא

 ־טייצ עקיזאד יד .שיליופ ןיא גנוטייצ עשידיי ע ט ש ר ע יד ןעוועג זיא סאד
 דלעפיינ לאינד ךרוד ןראוועג טעדנירגעג זיא ,טאלבנכאוו א ,טפירש
 ןיא 1863־1861 ןראי יד ןיא ןענישרעד זיא ןוא (1874 ןבראטשעג ,1814 ןריובעג)
 ןראוועג ןסאלשעג עיצארטסינימדא רעשיראצ רעד ךרוד זיא גנוטייצ יד .עשראוו

 .ריביס ןייק ןראוועג טקישראפ זיא ראטקאדער רעד ןוא

 ,רעשראפ ןוא רעוט רעכעלטפאשלעזעג א ןיילא ,דלעפיינ .ד ראטקאדער רעד

 ־עג ןשידיי ןופ טייקיטראנגייא עשיראטסיה יד ןזייוווצפיוא טימאב ךיז טאה סאוו
 ־עג ןלאז "אקנעשזטוי" רעד ןיא זא טרילומיטס טאה ,ןליופ ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעז
 טאה רע .תוליהק עשידיי ערעדנוזאב ןגעוו סעיפארגאנאמ עשיראטסיה ןרעוו ןבירש
 ־עג רעד וצ ןטנעמוקאד ןוא ןטקא ,ןלאירעטאמ ענעדישראפ יד ןקישוצוצ ןטעבעג

 .ןליופ ןיא ןדיי ןופ עטכיש
 ;סעיצנעדנאפסעראק ייווצ טכעלטנפעראפ ןעוועג ןטראד ןענייז שטשאמאז ןופ

 .ג ר ע ב ט ל א .י ןופ עדייב

 ־רא ענייז ןיא) רעטרע ראפ א ןיא םיא טנאמרעד י ק צ א ש בקעי ר״ד
 .(סקנפ רעזדנוא ןיא טכעלטגפעראפ ןטעב

 ןזצ 30 הרעה רעד ןיא .גרעבטלא עשוהי םיא ייב רע טסייה לאמ ןייא
 :ךיז טגאז "שטשאמאז ןיא םידרפס" טעברא ןייז

 1588 ראי ןופ ןיקסיאמאז ןאי ןופ עיגעליווירפ יד) טנעמוקאד רעקיזאד רעד״

 (טכעלטנפעראפ 89־88 ןטייז יד ףיוא רעירפ ןבאה רימ סאוו ,ןדיי עשידרפס יד ראפ

 רעד ."אקנעשזטוי" טאלבנכאוו ןיא ץיטאנ א ןיא טנאמרעד לאמ ןטשרע םוצ זיא
 םעד טקישעגוצ טאה ,בורק א סעצרפ ,גרעבטלא עשוהי ליכשמ רעשטשאמאז

 .(92 טייז רעירפ עז) "אקנעשזטוי" ןופ ראטקאדער םעד טסקעט ןלופ

 •רע טביירש ,"שטשאמאז ןיא הלכשה" טעברא ןייז ןיא — טרא טייווצ א ןיא

 ןופ ןבעל םעניימעגלא םעד ןיא טקילייטאב ךיז טאה (סילוגראמ עשוהי) רע"."
 ןייז טימ ןעמאזוצ .ןשינעעשעג ערענאיצולאווער יד ןיא ןעמונעגלייטנא ןוא טאטש
 ־געשזטוי" ןופ רעטעבראטימ א ,(1873־1801) גרעבטלא ףסוי בורק
 ־אפ רעשיליופ א וצ עיצאגעלעד רעשידיי רעד ןיא טקילייטאב ךיז רע טאה ,"אק

 .(201 טייז רעירפ עז) ״...עיצאטסעפינאמ רעשיטאירט

 — ראלק זיא ףסוי יצ ,עשוהי ,ןסייהעג ןבאה טשינ לאז רע יוו

 .רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעקיטרא ןא ןוא בורק א סעצרפ ןעוועג זיא רע

 םעד ןיא טכעלטנפעראפ ןעוועג זיא ץנעדנאפסעראק רעשטשאמאז עטשרע יד



 ש ט ש א מ א 1 סקנפ

 ־כ י ש ע ג דעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ןוא 1861 רעבמעוואנ ןט15 ןופ 20, רעמונ
 .(1) שטשאמאז ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ עט

 1862 יאמ ןטס30 ןופ 22 רעמונ ןיא ןעוועג זיא ץנעדנאפסעראק עטייווצ יד

 ־טפאשטריוודנאל ר ע ש י ד יי רעד ןגעוו טלייצרעד טאה ןוא
 .(2) ש ט ש ז א מ א ז ייב וו א נ א ד ש ז ןיא עינ אל א ק רע בעל

 רעבא ,טריטיצ ןעלטיפאק ייר א ןיא רעירפ ,תמא ,ןרעוו ןטעברא עקיזאד יד
 ןופ דליב עביימעגלא סאד טצנאגרעד ,ןעייג ןוא ןעייטש ייז יוו ,ייז ןעגגערב סאד

 .קירוצ ראי טרעדנוה א טימ שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי

 ־ידיי רעד טקישעגוצ זדנוא טאה סעיצנעדנאפסעראק עקיזאד יד ןופ ןטפירשפא
 .שידיי ןיא טצעזעגרעביא ייז ןבאה רימ .עשראוו ןופ טוטיטסניא רעשיראטסיה דעש

1 

 שטשאמאז ץא הליהק עשידיי יד

 ."טלאצאב ביול טימ טרעוו תוקדיצ"
 יקסזואנאכאק ןאי

 -יטסניא עיקיטעטליווו ערעייז ןוא טעטש (עשידיי) ענעדישראפ יד ןביירשאב סאד

 .ןצונ ןטלפאד א טינערב ,סרעדנירג ערעייז ןזא תורבה עגעדישראפ יד ,םעיצוט
 עקיזאד יד ןופ םרעדנירג יד קידלוש ןענייז רימ טאוו ,טייקראבקנאד יד ,םגטשרע.
 ערעדנא ייב יוו ,ייז ןלאז דימ זא ,טבילפ א זדנוא ףיוא ףיורא טגייל תודםומ־טאטליווו
 ־רעד ןלאז טאוו ,רעלעמקנעד־טייקראבקנאד ןלעטש ,(טנייטעג רעקלעפ) ןטפאשלעזעג
 ןופ גהנמ רעד ןעודעג טשינ זיא םע דוי ,זדנוא ייב .ןעוטפיוא עשידלעה ערעייז ןלייצ
 *אטב־ה טלעטשעג תודימ עטונ ןופ ןדלעה ערעזדנוא רימ ןבאה ,רעלעמקנעד ןלעטש
 ענ ע דמ נ פע עקיזאד יד .ןעוטפיוא עגייש ערעייז ןביירשאב ךרוד רעלעמקנעד עשיר
 ךרפ רעימ יד פא ןביג דימ טאוו ,טייקבעלברעטשמוא רעד ןופ הבזמ ןפיוא גגוגעקרענא

 ביוא ,גנוקיטיגראפ עקיצגייא רעייז ךאד זיא ןטטנידראפ ערעייז ;וא טיבוט־םישעמ
 .ןקיטיגראפ וצ רעטעטליווו הוב רעזדגוא ןיא ללכב טגיל םע

 :טגאזעג רע טאה תודימ־ילעב יד ןשטנעב קידנליוו טיליהתה־דעב רעקילייה רעד
 ערעזדגיא .קידצ רעד ןביילב טעוו ןטייקיבייא עקיבייא ךיוא ,"קידצ היהי םלוע רכזל"
 ןימ אזא ףיוא םיזא ךיז ןקירד ,לטיפאק ןטשרע ,הא9 רדט טעד ןיא ,הנשמ ׳ןיא םימכח

 .:ןפוא
 ראפ םישעמ יד ןעגייז םאד ,"...הזה םלועב ןהיתוריפ לכוא םדאש םירבד ולא"
 ריוא טביילכ ןרק רעד ןוא טלעוו רעד ףיוא טנורפ ערעייז טסע שטנעמ רעד עבלעוו

 ...ןוא — םידםחדרולימג ןאט ,ןרעטלע יד דובכ ןבעגפא :טלעוו רעטייווצ רעד
 טאד ערעדנא ראפ ליפשייב א יוו ןטאטליווו יד ןופ ןטכיראב יד ןעניד םעד ןיוח
 ןרש זא ,ןעעז ייז תעב ,ןאט וצ עקיבלעז םאד ערעדנא ראפ לומיטס טיג םע :ןאטוצכאג
 ךיא גנוגעקרענא רעכעלטגפע ךרוד טניולאב םיבוט־םישעמ יד ןרעוו טלעוו רעד ףיוא

 .דובכ ןטלייטעגוצ־קירעהעג םעד
 ־םעגעי רעדא םעד בילוצ םישעמ עטונ ענייז טוט רעצימע יצ ,ןא טשינ טייג זדגוא

 1 ) <3חרוח<כ 12ז־06151<0 2סחחס501ט

 2) 1<0!0חו0 2ץ(3<כ^/51<ם קס01 2סזדוס50ו6חר.
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 שטשאמאז סקנפ

 טשינ .ןגעוו (דובכ) הבוט ןייז בילוצ םע טוט רע יצ קסע רעזדנוא טשינ זיא םע םעט
 .םידיחי עקיזאד יד ץנעטסיזקע רעייז ןעקנאדראפ וצ טאה טלאטשנא ןייא

 ־עייל םאוו יד ןטייווצ םעד ןוא ןכאז יד ןביירשאב םאוו יד ןבאה ןצונ ןטשרע םעד
 .קיטיינ יימ ,קיטכיוו ייס ןענייז ןעגנוביירשאב עכלעזא זא ךאז עטנאקאב א זיא םע .ןענ
 ןדעי'ןיא טעמכ ןגאמראפ רימ םאוו ,דימ — :עגארפ יד רעבירעד ־ןיז טלעטש םע
 ןיא ןוא ןלאטיפש טעטש ערעסערג יד ןיא) ,תורבח עקיטעטליווו ענעדישראפ לטעטש
 קמעש סאוו טיילעמערא יד ראפ ליפשייב םוצ יוו — תורבח םינימה־לכ ערענעלק יד
 ־אק־םידסח־תולימג רעדא ;הלכ־תסנכה ראפ ;תובדנ ךאנ רעזייה יד רעביא ןייג וצ ךיז
 ןוא עשראוו ןופ םאנסיוא ןטימ ,טשינ רימ ןבאה םאווראפ (וו״זאא טנעצארפ ןא סעס
 ?םרעדנירג ערעייז ןוא ןטלאטשנא עקיזאד יד ןופ גנוביירשאב ןייק ,וואכאטסנעשט

 ־יירש ערעזדנוא ןופ■ .ןינע םעד וצ גנואיצאב עקיטליגכיילג עטשרמולכ עקיזאד יד
 טאהעג טשינ טציא זיב ןבאה רימ םאוו ,םעד טימ ןקיטכעראב רשפא ןעמ ןאק ,רעב
 ־אד יד טעמדיוועג ןייז לאז םאוו ,טפירשטייצ עלעיצעפס ןייק ,ןאגרא םענעגייא ןייק
 יד) ןעגנוטייצ־דנאל ענעבעגעג יד ןופ זא ,ךעלדנעטשראפ ךאד זיא םע .םינינע עקיז
 ןעק ,ןטלאפש ערעייז .ןלאפ ענעבעגעג ןיא זדנוא ראפ ןענעפע םארו■ ,(עשידיי־טשינ
 ערעזדנוא ןופ ןטכיראב עקידמיטרפ ןכעלטנפעראפ ןלאז ייז זא ,ןעגנאלראפ טשינ ןעמ
 (ןשידיי־טשינ) םעניימעגלא םעד ןריסערעטניא טשינראג ןענאק םאוו ,םינינע (עשידיי)

 .רענעייל
 ־גוא שןיו-א ןעגנאגעגפיוא זיא "אקנעשזטוי" .עטראגעג־גנאל יד ןע-וו ,רעבא ■טציא
 בוח רעד זיא ,ךיא גאז ,טציא ;ןאגרא רעזדנוא ןיוש ןבאה רימ ןוא טנאזיראה רעזד
 ליווו םעד טימ טריסערעטניאראפ קידעבעל זיא םאוו םענייא ןדעי ,זדנוא ןופ ןדעי■ ןופ
 ־ליווו א טריטסיסקע םע ווו ,טאטש רעדעי ןופ לאז םע זא ;רעדירב־םנביולג ענייז ןופ
 ןעמ לאז ;עיצוטיטסניא רעד ןופ גנוביירשאב א ןרעוו טקישעגוצ טלאטשנא רעקיטעט
 ־ראפ יד ןגעוו ןעגנוניימ יד ןעגנערבםיורא ;םרעדנירג יד ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא
 ראפ ליפשייב.א יוו ןעניד ןלאז עטשרע יד ;טלאטשנא םעד ןופ ןרעלעפ יד ןוא ןטסניד
 יד .ןעגנורעסעבסיוא עטרעדאפעג יד ןעגנערבוצניירא ידכ ,עטייווצ יד ןוא ערעדנא
 יד ןריפוצנייא רעייטשוצ א ןייז ,ןפוא אזא ?!יוא ,ראנ ןאק עיסוקסיד ענעפורענסיורא

 ■.ןעמראפער עקיטיינ
 יעי" ןיקסוואנאכאק ןופ גאז ןטנאקאב םעד !)ירא׳ ךיז קידנציטש ,עקאט רעבירעד
 בצמ םעד ןגעוו ךירטש ןצרוק א ןענעכייצוצנא ־ןיז■ךיא ביולרעד ,ךעק רע יוו רערעד
 ־ערגאב ךיז ןוא ןטלאטשנא עקיטעטליווו רעייז ןוא רעניווונייא (עשידיי) עגיה יד ןופ
 רעניימעגלא רעד טימ לייוו ,שטשאמאז ןיא בושי ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןצענ
 זדנאיסק רעד ,רעטנרעלעג רעגיה רעד ךיז טמענראפ אפוג טאטש רעד ןופ עטכישעג

 .יקסנישאלוק
 רעייז ןוא טצעזאב אד ךיז ןבאה ןדיי■ ןעוו ,ראי םאד טייקרעביז טימ ןלעטשטסעפ
 לאז ןעמ עבל׳עוו ךיוא ,ןטנעמוקאד םוש ןייק אטשינ ןענייז םע ,רעווש זיא ןאד לאצ
 ־דע זיא םאוו ,אד זיא טנעמזקאד רעקיצנייא ןייא .ןציטש ןענעק טייקרעכיז טימ ךיז
 ־אב-,ןריטנאראג טשינ טייקטכע ןייז ןגעוו ןעק ןעמ םאוו ןוא ,ןראוועג טיהעגפיוא םויה
 ־אד ןקיזאד ןיא .טצעזאב (ח״מש) 1588 ראי ןיא ןיוש אד ךיז ןבאה ןדיי יד זא טזייוו
 ,יקשיאמאז ןאי ■רעלצנאק רעד ,טאטש רעד ןופ ראטאדנופ רעד זא ,ךיז טגאז טנעמוק
 ־ירפ רעקיזאד רעד ןיא .שטשאמאז טאטש ןייז ןיא ןעניווו וצ ןדיי יד טביולרעד טאה
 ץלאה רעדלעוו ענייז ןופ ןקאה :טכער םאד ,ערעדנא ןשיווצ ,ןדיי יד רע טיג עיגעליוו
 ןבאה ןדיי יד ;ןקעווצ־יוב ךיוא ץליהעג רעדלעוו עקיזאד יד ןופ ןריפסיורא ;ןצייה ףיוא
 ־רא יד .עירטסודניא ןוא לדנאה ןופ ןגייווצ עלא טימ ןקיטפעשאב וצ ךיז טכער םאד
 רעגיווונייא ערעדנא יד ןופ ןלייטוצםיוא ךיז ןעגנוווצעג ןעוועג טשינ זענייז ןדיי עסיט
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 שטשאמאז סקנפ

 רע ;רעטרע ערעדגא ןיא ןעוועג ןאד זיא םע יוו ,םינמיס עכעלרעסיוא םוש ןיי,ר טיט
 ןליאז םאוו ,עטסטלע ךיז ןשיווצ ןופ ןביילקוצסיוא טכער םאד ןבעגעג ןדיי יד טאה
 ןבאה םעיגעליווירפ ערעדנא ןוא יד .עקידלוש יד ןפארטשאב ןוא םיכוסכיס ןכיילגסיוא

 .רעניווונייא (עשידיי) עגיה יד טגאמראפ
 ןופ ,ןטכער עלא ןעגנערב טשינ רימ ןענעק ץאלפ ןיא לגנאמ בילוצ םאוו דאש א

 ןופ טרירעלאט ןראוועג ןדיי יד ןענייז ראנ טשינ זא ,ןעז וצ ןעוועג טלאוו םע ןענאוו
 •(* טצעשעג רעייז ךיוא דאנ ,ראטאדנופ םעד

 ןראוועג טיובעגפיוא זי.א עגאגאניס עגיה יד ןעוו ןייגרעד וצ רעווש ךיוא זיא םע
 סאה זא ,ההגה יד .םיטרפ עסיוועג םעד ןגעוו זדנוא ןלעפ םע .ןדנאפ עכלעוו ןופ ןוא
 ־אב ,ןעניימ לייט יוו ,לאז רעיומ ןופ טנאוו רעד זןיוא ךיז טניפעג םאוו ,ג״לש טראוו
 ןיא .קיטכיר ראפ ןעמעננא טשינ ןעמ ןאק ,עגאגאניס רעד ןופ ראי־יובפיוא םעד ןטייד
 ־םיסקע טשינ שטשאמאז טאטש יד ךאנ טאה ,1573 טניימ םאוו ,ג״לש ראי ןקיזאד
 טיוט ןראפ ראי םקעז ,(מ״ש) 1580 ראי ןיא ןעמוקעגפיוא טשרע זיא טאטש יד .טריט
 רעד םע טזייוואב םע יוו ,ןראוועג טעדגירגעג טאטש יד זיא יראטאב ןאפעטס ןופ

 .שטשאמאז ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טעברא ןייז ןיא יקסנישאלוק זדגאיסק
 החנה רעד ןופ טייקידתועט יד ךיוא טזייוו טנעמוקאד רעטנאמרעדנביוא רעד
 (ןדיי יד) זיא 1588 ראי ןיא טשרע לייוו ,(1573 ראי ןיא טיובעגפיוא זיא ליש יד זא)

 .לוש יד ןעיובוצפיוא ןראוועג טביולרעד
 ־םיוא ןכעלרעדנווו ריא טימ זא ,ןענאמרעד וצ טרעוו זיא לוש רעקיזאד רעד ןגעוו
 ־פיוא רעקיסיילפ רעד טימ ,גנונעדראנייא רעכעלרעניא רעקידרעטסומ רעד טימ ,ןעז
 טניפעג םאוו ,רעמאמלא רעד .ןעגנאלראפ וצ םאוו אטשינ זיא ,םיאבג עריא ןופ טכיז
 ךמ רעד זיא ,!טדליגאב ןיא ןוא ןזייא ןופ טדימשעגסיוא זיא םאוו ,לוש רעד ןיא ךיז
 ־גגעק רעד םויה־דע זיא רעמאמלא רעקיזאד רעד .ה״ע לעזראג לאומש ׳ר ןופ ,רגאש
 ןייז ןופ ייס ,טקנופדנאטש ןשירעלטסניק םעד ןופ ייס — גנורעדגווואב ןופ דנאטש

 .טרעוו ןסיורג
 ־םיוא ןא טאה םאוו ,ןסיוו ןופ זיוה א ,שרדמה־תיכ רעד ךיז טניפעג לוש רעד ייב
 ־רפמ ןוא דומלת — דנעב טנזיוט עכעלטע זיב טלייצ םאוו ,קעטאילביב עטלייוורעד
 ראי ;יא ןיוש ןבאה (? סקנפ) ךוב־עגאגאניס ןטלא ןא ןופ ןעז וצ זיא םע יוו .םיש

 .רעזייה־םטאג עקיזאד יד טריטסיסקע (ב״כת) 1662
 םאוו ,הרבח ןייא ראבקנאד רעדנוזאב (הדע עשידיי) טאטש יד זיא ןטייצ ענעי ןופ
 טאה םאוו ,השודק־הרבח יד זיא םאד .גאט ןקיטנייה םוצ זיב ךעלצונ קיטייזלא זיא
 וצ רעטכייל ןענייז םע ןליצ םנעמעוו ,םילוח רוקיב :הרבח יד טקינייאראפ ךיז ןיא
 .פא ייז ןוא זייפש טימ עקנארק יד קידנגראזאב ,גנורעקלעפאב רעקידנדייל רעד ןכאמ
 רעד ןופ ןטוטאטס יד ןיא זא ,טרפ םעד ףיוא ןלעטשוצפא ךיז יאדכ זיא םע .ןטיהוצ
 ,ייר ןייז טמוק םע תעב !ףראד ,ריא ןופ דילגטימ רעדעי זא ,אד זיא הרבח רעקיזאד
 טנעקעג טשינ םיא טאה ךאז םוש ןייק ןוא ןקגארק א ןופ טעב םייב ןכאוו טכאנ ןייא
 טאהעג טאה םאוו ,תמה תיולה הרבח יד ךיוא יוו .טכילפ רעקיזאד רעד ןופ ןעיירפאב
 ייז ןבעג ,טיילעמערא ענעבראטשעג יד הרובק וצ ןובשח ריא ףיוא ןעגנערב ליצ א
 ידב ,טלעג טימ םילבא עמערא יד ןציטשרעטנוא העבש ןופ געט יד תעב ןוא םיכיכרת

 .געט־תולבא יד ןיא ןשינעפרעדאב עטשרע יד ת!יוא ןבאה ןלאז ייז

 *םעראק ןבושח םעד טעב יז ווו ,גנוקרעמאב א אקנעשזטוי ןופ עיצקאדער יד וצ טיג טר$ םעד ףיוא (♦

 *טנפעראפ וצ טזכקעט ןלופ םעד ידכ ,עיגעליווירפ רעקיזאד רעד ןופ טסקעט םעד ןקישוצ לאז רע זא ,טנעדנאפ

 סקנפ רעזדנוא ןיא .ןראוועג טכעלטנפעראפ זיא ןוא ןראוועג טקישעגוצ עקאט זיא יז .טייהנגעלעג א תעב ןכעל
 עז 41861 ראי ןופ 43 רעמוב ,אקנעשזטוי ןיא עיגעליווירפ רעטכעלטנפעראפ רעד ןופ עיפאקאטאפ א ךיז טגיפעג

 .89 ןוא 88 ןטייז יד רעירס
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 1688 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג זיא הרבח עכעלשטנעמ־ףיט עקיזאד יד
 זיב ןאראפ זיא הרבח רעד ןופ תונקת יד טנכייצראפ ןענייז םע ווו ,סקנפ רעד .(ח״מת)
 וצ רעניווונייא (ןשידיי) ןדעי ןראפ ץלאטש א זיא ךאנ טנייה ןוא .(* גאט ןקיטנייה

 .הרבח רעלעדייא רעקיזאד רעד וצ ןרעהעג
 ןענעיילסיורא טשינ ןעמ ןעק םקנפ ןקיזאד םעד ןופ םאוו ,ןרעיודאב םוצ זיא םע

 .הרבח עקיזאד יד טעדנירגעג ןבאה םאוו ןענאזרעפ עלעדייא ענעי ןופ ןעמענ יד
 ןבאה רימ ,ןדיי עקיטלאמעד יד ןופ בצמ ןלעירעטאמ םעד ןלעטשוצטסעפ רעווש
 עטקנעשעג יד ןופ לאצ רעד ךאנ קידנטפשמ רעבא — רופש םוש ןייק טשינ םעד ןגעוו
 טכיירגרעד לאצ יד — רעטוג א ןעוועג זיא בצמ רעייז זא ,ןעמענוצנא זיא תורות-ירפס

 .100 זיב
 ,קינאטנייא ןסאלפעג ןרעטלערוא ערעזדנוא ןופ ןבעל םאד זיא ןטייצ ענעי ןופ
 ־גע יד ןעוועג םע ןענייז טייקינאטאנאמ עקיזאד יד ןסירעגרעביא םעפע טאה םע ביוא
 ךיוא ךיז טאה םע גנולסיירטפיוא םנעמעוו ,עיצאוטיס רעשיטילאפ רעד ןופ ןעגנורעד

 .ןדיי יד ףיוא טקריוועגסיוא
 ץוח ,ןענאמרעד וצ םיוא זדנוא טמוק עטנרעלעג עשידיי עגיה עטנאקאב יד ןופ
 עמ םאוו ,םישרפמ־ך״נת ןוא ןסיוו ןשידומלת ןופ טיבעג ןפיוא עטנכייצעגסיוא ךס א
 טשינ טאה רעכלעוו ,שטשאמאז לארשי יבר ןטמיראב םעד ,ןלייצסיוא טשינראג ןאק
 ןוא דומלת ןיא ראנ טשינ טנוואהאב ןעוועג זיא ןוא גנודליב־לוש םוש ןייק ןעמוקאב
 .קיזיפאטעמ ,עיגאלאכיספ ,עיפאזאליפ ,קיטאמעטאמ ןיא ךיוא ראנ םישרפמ ענייז
 עכעלטע טנרעלעגסיוא ךיז טאה רע ווו ,ןילרעב ןייק ןראפעגקעווא רע זיא רעטעפש
 .ןאסלעדנעמ ןכעלברעטשמוא םעד ןופ רערעל רעד ןראוועג זיא ןוא ןכארפש עשיסאלק

 .םעטארקאס ןייז ןעקנאדראפ וצ םיא םוטנדיי םאד טאה םורא יוזא
 ־וצפיוא קרעוו ענעדישראפ ענייז ןיא ךיז טימאב ןאמ רעטמיראב רעקיזאד רעד
 םאד יוו ,ןביולג (ןזעיגילער) םעד ןגערפוצפא טשינ טניימ טפאשנסיוו יד זא ןזייוו
 םעד וצ טיג גנודליב עקיטכיר יד — אברדא ראנ ,םרעקיטאנאפ יד טסעפ ןלעטש
 רפס םוצ המדקה ןייז ןיא רעדנוזאב םע טזייוואב רע .טאג ןרע וצ גנוגיינ א ןשטנעמ

 ."לארשי חצנ".
 רעקידרעטעפש רעד ,בקעי יבר רעטמיראב רעד ןרעוו טנאמרעד ףראד םיא ךאג

 .טנאקאב םוטעמוא ןענייז םילשמ םנעמעוו ,דיגמ רענבוד

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא םאוו ,ואלב .ס טסיפארגאעג רעטנאקאב רעד רעדיוו
 רעייז ןוא ליטם םענייש ךעלרעדנווו א ןיא שיאערבעה ןיא ןבעגעגסיורא טאה םאוז
 ־לעפ יד ןופ ןבעל־רעגייטש םעד ןוא רוטאנ רעד ןגעוו ךוב ןשיפארגאעג א ךעלפערט
 רעד ןיא טייקטמיראב עסיורג א ןבראוורעד טאה ךוב ןייז .עקירפא ןוא עיזא ןופ רעק

 .רוטארעטיל רעשיאערבעה
 ךיוא ןענידראפ ,ויש .ב .וו רעטמיראב רעד ךיוא יוו ,ואלב .וו .ס רעדורב ןייז

 .ןרעוו וצ טנאמרעד
 םעלערעצ ופוי ךיוא טמענראפ ןדיי עגיה יד ןופ עטכישעג רעד ןיא טאלב ןייש א
 ־םייצ רעשיאערבעה רעד ןופ ראטקאדער םעד ןופ רעטאפ רעד ,םיוברעדעצ רעדא
 ־גיוו יד ןופ ליפשייב א ןעוועג זיא רע .(** םעדא ןיא טגיישרעד םאוו /׳ץילמה״ טפירש

 ךיז ןגעלפ םע ןכלעוו םורא ,טקנופלטימ רעד ןעוועג זיא רע .תודימ־ילעב עטסכעלרעד
 .טייקכעלטפאשלעזעג רעקיטסייג רעגיה רעזדגוא ןופ תוחוכ־טפיוה יד ןריפורג

 רעשמשאמאז רע־! ןופ סקנפ רעד" רעפפוק םירפא ןופ טעברא עקידרעטייוו יד ןוא 103 ןטייז רעירפ עז (*

 ."זמדסח !ולומגו אשידק הרבזז

 .סקבפ רעזדנוא ןיא ןארטיצ .ל .ש .ןופ לקיטרא םעד ןעז ןעמיוברעדעצ רדנסכלא ןגעוו (**
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 'יש ,טגאזעג רימ ןטלאוו ,רעקיזאד רעד ןופ ןאזרעפ עכעלטע ןענאמרעד וצ .וונעג
 םיובנעכייא בקעי ראטסענ ןגיה םעד ןופ ןסיוו ןטיירב טעד ןלעטשוצראפ ךיז ידכ ,על
 ־טפאשנסיוו עכעלטע ןופ דילגטימ םעד ,רעקיטאטעטאמ ןוא טעאפ ןטמיראב שעד —
 טרעבארעד ךיז ,"ברקה" קרעוו ןטמיראב ןייז טיט טאה רעכלעוו ,םעימעדאקא עכעל

 .ןעמאנ ןשיאעפארייא ןא
 ןא זיא "םינוש םיריש" קרעוו םנעמעוו ,טעאפ רעטבילאב א ,דניירפרעדניק ןאעל
 שענעביוהרעד שעד בילוצ ןה ,רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא גנוניישרעד עתמא

 .רעדליב־רוטאנ עקידנפאכראפ יד טימ ןה ,ליטש
 ־ער רעטנאמרעד רעד ,םיוברעדעצ רעדנאסקעלא ןרעוו טנאמרעד ןפראד רעטייוו
 ענייז טימ טאה רעכלעוו ,רענניטע ר״ד רעד ןוא "ץילמה" ןשיאערבעה ןופ ראטקאד

 .קנעדנא ןטבילאב א טנידראפ תושעט ןוא שילשמ
 ללכב זיא סאוו ןעטאנ א ןענעכייצראפ רימ ןפראד טייל עטמיראב עקיזאד יד ךאנ

 ןגעו־טסעד ןופ ןוא גנודליב טיט טקידניזענ טשינ תמא טאה סאוו ןוא טנאקאכ טשינ
 ןגיה םעד ןופ רעדנירנ רעד ,ףיש שריה ׳ר זי,א םאד — ביול ןקיכייא ןא רע טנידראפ

 .גאט ןקיטנייה שעד זיכ טריטשיסקע םאוו ,לאטיפש ןשידיי

 קידנגלאפ ,(ם״קת) 1800 ראי ןיא טאה שרעה בר רעכעלרעדנווו רעקיזאד רעד
 ןקיזאד שעד טיט .לאטיפש ןגיה שעד ןפאשעג ןעלטיט ענעגייא ןופ ,ץראה לדייא ןייז
 רעקילייה רעד זא ,ןזיוואב ןבדנ רעד טאה טייקכעלשטנעמ רעד ןופ הכזמ ןפיוא ןברק
 קהבומ־ןמיס א תורוד ןופ ןעוועג זיא םאוו ,טייקידענג ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ קנופ

 !קנעדנא ןייז ביול ןוא דובכ .ןשאלעגשיוא טשינ זיא ,קלאפ רעזדנוא ןופ

 עטכישעג רעד ןיא זי.א ,1843 ראי םעד זיב ,לאטיפש שעד ןופ גנודנירג רעד ןופ
 ןענידראפ לאז םאוו ,גנורעדנע עיינ שוש ןייק ןעמוקעגראפ טשינ טלאטשנא שעד ןופ
 ־ירוי) עיצקנאס עשהכולמ יד טלעפעג לאטיפש ןראפ טאה םע .ןרעוו וצ טנבייצראפ
 ןוא ןרש רעכעלטכער רעטנוא ןעמונעכרעטנורא שיא טלאוו םאוו ,(גנונעקרענא עשיד

 .גנולקיווטנא ןופ טייקכעלגעט יד ןבענענ
 ־?יוא רעד רעטנוא רעבירא טלאטשנא רעד זיא (1843) ןא ראי ןקיזאד שעד ןופ
 ־ער ךיוא ןעמ ףראד ןאד ןופ .ןטפאשלעזענ עקיטעטליווו ןופ טאר־טפיוה שעד ןופ טכיז

 .ןןיורא־גראב ןייז ןענעכ
 ןופ עקנארק ראפ רעמיצ ןשיורג ןייא ןופ ןענאטשאב תליחת זיא לאטיפש רעד
 ןיילק א ןוא ךיק א ראפ טמיטשאב ןעוועג זי.א םאוו ,רעמיצ ןייא ,רעטכעלשעג עדייב
 עמאנפיוא יד ןראוועג טנאקאב זיא םע יוו םאט רעד טיט רעבא .שעוו ראפ לרעמיצ
 ןבאה ,םיאלוח ןעגנערב קידנעטש טגעלפ ןעט ןענאוו ןופ ,טנגעג רעד ןיא לאטיפש ןופ
 םעד ןעיוברעביא ןוא ןרעטיירבוצסיוא טייקידנעווטיונ יד טליפרעד רעניווונייא יד
 הביס רעטושפ א בילוצ ןריפסיוא טנעקעג טשינ םאד רעבא ןבאה ייז .לאקאל ןצנאג

 .ןדנאפ עקיטיינ יד טאהעג טשינ םעד ףיוא ןבאה ייז —

 ןוא עירעטאל א ךרוד תובדנ ןופ ךליה רעד טיט ,1849־1846 ןראי יד ןיא טשרע
 רעכלעוו ,ה״ע ןיוועל .ס רעציזראפ ןקיטלאמעד םעד ןופ טעברא רעקידרדסב רעד ייב
 ידכ ,ןאטעג ץלא טאה ,עיגרענע ןוא טייצ עצנאג ןייז טלאטשנא םעד טעטדיוועג טאה

 .ןטעברא־יוברעביא עקיטיינ יד ןריפוצכרוד

 — םעלאס 4 ןופ טציא טייטשאב ןוא ןראוועג טיובעגרעביא זיא טלאטשנא רעד

 עטשרעביוא 2 ,ךיק רעד ראפ ןרעמיצ 2 ,ןטעב 24■ טיט — ןעיורפ ראפ 2 ,רענעט ראפ 2
 זיא םעד רעסיוא .שעוו ראפ רעמיצ א ןוא קייטפא ,עיראלעצנאק רעד ראפ ןרעמיצ
 םעד ןיירא טגנערב םאוו ,גאוו רעשיטאטש רעד ראפ ןינב רעדנוזאב א ןאראפ ךיוא

 .הסנכה עסיוועג א טלאטשנא

 ןגעוו רקיעב טייג םע — טלאטשנא ןופ ןעזנא ןוא םיתג רעד ןגעוו טשינ טייג שע
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 ,ןעגנורעדאפ עקיטיינ עלא טימ ללכב יוו ,גנוגעדרא ,טייקנייר ,טייקכעלמעווקאב רעד
 .טראוו ןקיזאד ןופ ןיז ןלופ ןיא טגנאל ראפ טלאטשנא אזא םאוו

 רעציזראפ ןקיטציא ןופ ןעגנואימאב יד ןעקנאדראפ וצ טאה טלאטשנא רעד
 רע םאוו ,רעגניטע רעטקאד םענעבדאטשראפ גנאל טשינ םעד ןוא םעילוגראמ היעשי
 ןראפ גנוראפשנייא עסיורג א זיא סאד םאוו ץוח םאוו ,קייטפא ענעגייא ןא טגאמראפ
 עמערא יד ראפ ןטפעצער עטסיזמוא ןבעג וצ טייקכעלגעמ א ךאנ םע טיג ,טלאטשנא

 .(לאטיפש ןיא ןגיל םאוו יד ץוחמ) םיאלוח
 ,טרעדנעראפ טשינ ךעלרעסיוא טלאטשנא רעד ,תמא ,ךיז טאה 1849 ראי ןופ
 ־ייז ,ןעגנוגנידאב עקיטרא ןוא ןזייוואב ךיז ןגעלפ םאוו ,ןטיונ יד ןופ םאמ ןיא רעבא
 יד ךרוד ,זיא ראי םענעגנאגראפ ןיא .ןעגנוכיירגרעד עקיטנאק ןראוועג טכאמעג ןענ
 ,גרעבנייטש .ד גנוטלאווראפ רעד ןופ דילגטימנרע ןשיגרענע רעייז ןופ ןעגנואימאב

 .ןינב ןצנאג ןופ ךאד רעד ןראוועג טעבראעגרעביא
 יד ךרוד קינייוועניא ןראוועג טיינאב ןינב רעצנאג רעד זיא ראי ןקידנפיול ןיא
 .מ ה״ה יד טימ ןעמאזוצ (גרעבנייטש .ד) דילגטימ ןטנאמרעד־רעירפ ןופ ןעגנואימאב

 .גנוטלאווראפ רעד ןופ רעדילגטימנרע ,ןאמלעפאק .פ ןוא ןאהאק
 רעד טגנערב םע םאוו ןטייקיטעטליווו יד קידנענעקרענא ,רעניווונייא עגיה יד
 םעד ןופ ראלק ןעז וצ זיא םע יוו ,תובדנ עקידרדסכ יד טימ םיא ןפלעה ,טלאטשנא
 זיולב לאטיפש ןופ עסאק רעד ןיא זיא ראי ןקיזאד ןיא .1859 ראי ןופ טכיראב־גנורינער
 עמוס עקיזאד יד .לבור 1.008 ןופ עמוס יד ןעמוקעגניירא ךעלעמילב ןיא תובדנ ןופ
 טנזיוט עכעלטע טלייצ טאטש רעזדנוא זא ,טכא ןיא קידנעמענ עסיורג א רעייז זיא
 ן י וק ןיא טשינ זיא רעניווונייא יד ןופ טייהרעמ יד ןעוו רעדנוזאב ,תושפנ (עשידיי)
 גנואיצאב רעד ןופ זייוואב א ךאנ זיא םיאד .עיצאוטיס רעלעירעטאמ רענעביוהעג ראג

 .ןטייקיטעטליווו וצ ןדיי יד ןופ
 טימ םיוא ךיז ןענעכייצ (לאטיפש ןטימ ןא ןריפ םאור) רעדילגטימ יד ןשיווצ ןופ
 היעשי ׳ה זיא ןרעוו וצ טנאמרעד ןענידראפ םאוו ,לאטיפש םעד ראפ .וראז רעייז

 ־אשז רע ןוא טאטליווו וצ עביל ןייז טימ ייר רעטשרע רעד ןיא טייג םאוו ,סעילוגראמ
 ,טלאטשנא םעד ךליה טימ ןעמוק וצ ידכ ,ןטעברא ןיא תונברק םוש ןייק טשינ טעוועל

 םע טבייהרעד םאוו ,גנורעקלעפאב רעד ךיוא םולפנייא ןסיורג ןייז קידנצונסיוא
 .טלאטשנא ןופ ליווו ןראפ טקריוועג ראי 7 ןופ ךשמ ןיא דלאג .ז ׳ה טאה שילאראמ

 ~פיוא ןוא ןטעברא םנעמעוו ,גרעבנייטש .ד ׳ה רעד ןאטעגפיוא טאה ליפ רעייז
 .טלאטשנא םעד ןצונ ךס א טכארבעג .ןבאה ראי 12 ןופ ךשמ ןיא ןעוט

 ןריטסיסקע ןטלאטשנא עקיטעטליווו ןוא תורבח עטנאמרעד־רעירפ ןיוש יד ץוח
 :ןענעכייצראפ וצ ןעמוקסיוא זדנוא טעוו םע עכלעוו ןגעוו ,ערעדנא ייר א ךאנ

 ,טיילעמערא ןפלעה וצ ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טאה םאוו ,םידסח תלימג הרכח
 ;םימותי ראפ גראז רעד טימ ךיז טמענראפ םאוו ןוא ,טיונ רעייז• ןקעדראפ םאוו

 ־געמ יד ןרעטלע עמערא ןופ רעדניק יד טרעכיזראפ םאוו ,הרות־דומלת תרפח
 ;ןענרעל םייב ערעטלע ךיוא טציטש םאוו ןוא גנואיצרעד רעזעיגילער ןופ טייקכעל

 ־עמערא דמערפ רעד ןופ ענעמוקעג םיוא טפלעה םאוו ,םיחרוא תסנכה תרבח
 ,עמוס .עסיוועג א ןוא גנוניווו ,ןסע ןבעג ייז .ןעלטעב ןייג וצ ךיז ןעמעש עכלעוו ,טייל

 .טרא ןטייווצ א ןיא ןעמוק וצ ידכ ,ןייז גונעג לאז סאוו
 םרעדנירג ערעייז ןופ ןעמענ יד .גנאל ראג ןיוש ןריטסיסקע תורבח עקיזאד יד
 .רעניווונייא יד ןופ תובדנ עקיליוויירפ יד ןופ םיוא ךיז ןטלאה ייז .טנאקאב טשינ ןענייז
 טצענערגאב ,ןטייקיטעטליווו וצ רעניווונייא (עשידיי) עגיה יד ןופ טייקטיירג יד

 ־אז ןיא טניפעג טאט רעלעדייא רעדעי ןוא ןדיי ראפ זיולב ךליה טימ ראנ טשינ ךיז
 אד ןעוו ,ראי ןקיטנייה ןיא זיא יוזא .ןאטכאנ ליפשייב םעד ןליוו םאוו עכלעזא טשאט־
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 שטשאמאז סקנפ

 ־יוזונייא (עשידיי) רעוועשראוו יד ןופ עטעדנעפשעג יד ןנעוו העידי יד ןעמוקעכ זיא
 ןוא דניירפרעדניק סקאמ ,דלאגנראק .י :ןדעה יד ןבאה ,ןטסירק ראפ ןדליג 9.200 רענ
 ןדל*ג טרעדנוה עכעלטע העש עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןבילקעגפיונוצ גרובטעסקול .ע

 .ןטסירק עמערא יד ןשיווצ טלייטעצ םע ןוא רעניווונייא (עשידיי) עגיה יד ןופ
 ־גייח יד ןופ ןסערעטניא עקיטסייג יד ןגעוו ךיוא יוו ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןגעוו
 ,שטשאמאז ייב סעינאלאק עשידיי עבעלטפאשטריוודנאל יד .ןגעוו ךיוא ,ןדיי עקיט

 .ווירב ןטייווצ םעד ןיא ןרימראפניא ךיא לערו
 גרעבזגלא .י

2 

 שטשאמאז רעטניה וואנאדשז עינאלאק עשידיי יד

 01ג 10 ח'6$1• ק05 ק6זדדו156 16 101ג0ח96 651 $םח$ <1!9ח1ז6

 (06 10 ט 11־)

 ןוא ךעלטפאשלעזעג רעייז ,ןדיי עקיטרא יד ןופ בצמ ןקיטציא םעד קידנביירשאב
 ןגיגעגראפ לפיוו טימ לייוו .קורדנייא ןעמענעגנא טשינראג א ךיא באה ,ןבעל קיטסייג
 ־אפ ןופ 20 רעמונ אקנעשזטוי ןיא) ןדיי עקילאמא יד טרעדלישעג ותעשב ןבאה רדב

 .עקיטציא יד ןענאמרעד וצ םיוא טמוק ןליוומוא ליפיוזא טימ (ראי ןקיר

 ןופ ןבאנפיוא יד ןענאטשראפ ןבאה סאוו ,רענעמ •ענעי ןדנווושראפ ןענייז םע
 ־ילער םעד טימ גנודליב עקיטייזלא יד ןקינייאראפ ךיז ןיא טנעקעג ןבאה םאוו ,ןבעל
 ןבאה םיבוט־םישעמ עשימייה עטסכעה יד ןופ טייז רעד ייב ;םזילאנאיצידארט ןזעיג
 ןאראפ ראנ זיא םע .םערגארפ ןכעלשטנעמ ןופ ןעעדיא עביוה יד טגעלפעג ךיו.א ןייז
 טגאזעגםיורא ןרעוו םאוו ,ןעגנוצאשפא עוויטקעיבא ןוא עקיטכירפיוא זא ,טםיירט ןייא
 ־יב םגה ,ןקיטכירפיוא ןופ רעטרעוו עקיזאד יד זא ;טרעוו א ןבאה ,ןביולג ןטוג ןטיט

 .ןצונ ןעגנערב ןלעוו ,תמא ,ןרעט

 ןקידרעירפ רעזדנוא ןיא טביולעג יוזא ןבאה רימ םאוו ןקינעי םעד ןופ טיוט ןכאנ
 רעזדנוא טאה ,1832 ראי ןיא ןבראטשעג זיא רעכלעוו ,סיוברעדעצ ךסוי ,טכיראב
 ןטשרעדאפ ןיא טקורעגסיורא ריא טאה םאוו ,גנוטיידאב ריא ןיא ןריולראפ טאטש

 םאוו ,םענעי ןריולראפ טאה יז ;סערגארפ וצ געוו םעד ןיא ערעדנא ןשיווצ ןופ׳ ץאלפ
 ןעוועג זיא םאוו רעד ;עיצאזיליוויצ רעגרעדאמ רעד ןופ עעדיא יד ןביוהעגפיוא טאה
 םעד ןבירטראפ טאה ןוא עלוש רעשינאסלעדנעמ רעד ןופ ןלארטש יד טיט ןטכיולאב

 .םורא םעד טשרעהאב טאה םיאוו ךשוח
 ־יווונייא יד טפאכראפ ןסיוו ךאנ טשרוד םעד טאטשנא ראג טאה טיוט ןייז ךאג
 ,עקסאמ רעזעיגילער א רעטנוא ,שינרעטצניפ א .גנורעפעלשראפ עקיטסייג ןימ א רענ
 ־םיוטש יד — ןסיוו וצ ןליוומוא ןא ןפורעגסיורא ןוא ןעקנאדעג יד טשרעהאב טאה

 .םערגארפ םוצ טפארק
 טיט ןענייז םאוו ,עיצאזיליוויצ רעד ןופ ןצארפש יד םאוו ,ןרעיודאב ףראד ןעמ
 ןבעגעג טשינ ןבאה ןראוועג טצנאלפראפ שטנעמ אזא ןופ טנאה רעקילעפגראז רעד
 ־ביילג א ןעטונראפ טאה ןטפאשנסיוו וצ עביל ןופ טרא םעד .טכורפ עטננאלראפ יד
 ־נוא םאוו ,םאד זיא ייוו רעמ ךאנ טוט םע םאוו .לקע ןסיוועג א וליפא ןוא טייקיטליג
 ־טסעפ טרעוו ,עיצידארט רעד ראפ טקעפסער ןטשרטולכ ןופ רעיילש ןשלאפ םעד רעט
 זיא םע .ןטפאשנסיוו יד טיט טנאה ייב טנאה ןייג טשינ ןעק עיגילער יד זא ,טלעטשעג
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 שטשאמאז סקנפ

 ־אכ יד טרעדגעעג טייצ רעצרוק אזא ןיא ךיז ןבאה םע יוזא יוו ןייטשראפ דצ דעווש
 ןראוועג ןענייז גנודליבןופ דניירפ יד — ןשטנעמ יד ןופ ןטימעג יד ןוא ןרעטקאר

 י .ןסיוו ןופ רעגגעקיןראוועג ןענייז ערעל ןופ רעגגעהנא יד ;ריא וצ קיטליגכיילג
 •ןייא רעדירב־םנביולג ערעזדנוא ןופ רעלעפ רעטלא ןא ןיוש םע זיא ךעלטנגייא
 רעדא — ןעגנוטכיר עמערטסקע יד וצ ןרעהעג ייז ןליוו קידנעטש םאוו ,דנאל רעזדנוא
 ־עג עטריזיליוויצ־ךיוה ענרעדאמ יד ןופ םענירטקאד יד טימ ןעמונעגכרוד ןענייז ייז
 ־טשינ ,םענענאטשעגפא םעד ןופ רעגנעהנא עטסנסיבראפ יד ןענייז רעדא ,ןטפאשלעז

 .ןטפאשנסיוו וצ טייקיטליגכיילג א ןבאה םארו ,םזיטאוורעסנאק ,ןטריזיליוויצ

 ־געזרעפ עיינ םוש ןייק ןעמוקעגפיוא טשינ ןענייז גנו־דעדנע רעקיזאד רעד טניז
 ־שטנעמ ןופ טיבעג ןפיוא ללכב יוו ,דומלת ןופ דלעפ ןפיו,א טנאלאט טימ ןטייקכעל
 ־ייז םע .ןעניפעג וצ טשינ עכלעזא טציא זיא׳ס — ןטייצ עטלא יד ןיא יוו ,ןסיוו ןכעל
 רעניווונייא רעדעי עקאט טומ טכער-טימ .ןטייצ ענעי ןופ תונורכז ןבילבעג דאנ ןענ
 םנעמעוו ,ערעייז רעייגראפ יד ,טייהנעגנאגראפ עטמיראב יד ןענאמרעד ץלאטש טימ

 .ןייז ךישממ טשינ טציא רענייק ליוו םע ןעגנובערטש

 ןבאה רימ זא ,קידנבעגוצ טשינ טאטש רעד הלווע ןא ןאטעג רעבא ןטלאוו רימ
 ןשטנעמ ,גנודליב וצ ןבערטש םאוו ןשטנעמ ןאראפ ןענייז םע — םעמאנסיוא ךיוא
 ־יצ רעד ןזפ ןעיידיא יד יירט ןענייז םארו עכלעזא ;ןעגנוגייצרעביא עזויסערגארפ טימ
 ־געמ יד ןופ םאמ רעד ןיא ,ןעגנואימאב םוש ןייק טשינ ןעוועלאשז םאוו ,עיצאזיליוו
 ערעייז ןביג ןוא רעדירב־סנביולג יד ןשיווצ גנודליב ןטיירפשראפ וצ ידכ ,ןטייקכעל

 .טייצ רעד ןופ טסייג ןיא זיא םאוו גנואיצרעד א רעדניק

 ־עזדנוא טרפב ,ןעמעלא ןקיטרעפטכער רימ ןפראד טקנופדנאטש א ךאנ ןופ ןוא
 רעייגראפ ערעייז ןופ ןעמוקאב גנודליב רעד קנאדא םאוו ,רעדירב־םנביולג עגיה ער
 םיטרפ ליפ רעייז ,עיפארטגאליפ■ וצ ןוא ןטנעאג םוצ עביל יד ןבילבעג ייז ייב זיא
 • :עקידרעטייוו יד ןעגנערב ןטקאפ ךס א ןשיווצ ןופ ןלעוו רימ .םעד ןגעוו ןלייצרעד

 רעד ןיא ,טיונ יד ץיפש ןטסכעה םעד וצ ןעגגאגרעד זדנוא ייב זיא 1854 ראי ןיא
 שממ טכארבעג ייז ,םאלק ןעמערא םעד טקירדרעד טאה םאוו תורקי ןסיורג ןופ םראפ
 היעשי רעה ,טימ רעזדנוא ןשיווצ ןופ רענייא טאה ןאד .רעגגוה ןופ ראפעג רעד וצ

 ־ראפ םע ןוא טיורב ןקאב טזאלעג ,לעמ ץראק 800 בורק טפיוקעגגייא ,םעילוגראמ
 ־ראפ זיא טיורב םאד .זיירפ רעלאמראנ רעד ןעוועג זיא םע יוו ןזיירפ עבלאה וצ טפיוק
 ־יינ טקאפ רעקיזאד רעד .ןביולג ןופ דישרעטנוא ןא טיילעמערא יד וצ ןראוועג טפיוק

 .ןראטנעמאק םוש ןייק ןיא טשיג ךיז טקיט

 ׳םעד ןגעוו זדנוא טגייצרעביא רעגיווונייא עגיה יד ןופ בצמ רעלעירעטאמ רעד
 ־עטאמ יד ךיו.א ךיז ןרעדנע גנולקיווטנא רעקיטסייג רעד ןופ םאמ רעד ןיא זא ,תמא

 .ןעגנוגגידאב עלעיר
 ׳ןא ריז טימ ןלעטשראפ טשינ ןאק ןדיי עגיה יד ןופ ןבעל עכעלטפאשלעזעג םאד
 סאד טפאכעגפיוא טלאוו רעצימע ןעוו .קיגאטנייא זיא םע — ןטכיראב ראפ טקעיבא
 טנעקעג רע טלאוו ,ןופרעד עיפאק עיירט א טאהעג טציא ןוא ןטייצראפ ןופ ןבעל

 .ןטיבעג טשינ טשינראג טימ־טייצ רעד ראפ ךיז טאה םע זא ,ןלעטשטסעפ

 ןוא עקיאור קידגעטש ןעגייז םינכש עכעלטסירק יד טימ ערעייז ןעגנואיצאב יד
 םאוו ךרוווראפ םעד טנקיילעגפא 1846 ראי ןיא ךאנ ןבאה ןדיי עגיה יד .עכעלדירפ
 וצ לקע ןא ןבאה ןוא לדנאה םוצ קיאעפ ראנ ןענייז ייז זא ,ןדיי יד טכאמעג טרעוו

 .טעבראדרע
 ,גרעגסלעגנע דוד ,ןאהאק שרעה ןוא ףסוי רעדירב יד ןבאה ראי ןקיזאד םעד ןיא
 ¬יק 5 ,טגיילראפ ,תוחפשמ 14 ןופ לאצ א ,ערעדנא ןוא לעבאס אדוהי ,ץטרעה השמ
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 ,שטשאמאז ןופ קידחרזמ־םורד ךיז טניפעג יז .עינאלאק א טאטש רעד ןופ רעטעמאל
 .ןדאב גראמ 592 זיב סורא טמענ ןוא וואנאדשז ןעמאנ םעד טגארט

 ־רא רעקסיאמאז רעד טימ ךאמפא ןא ןסאלשעג ןבאה ןטסינאלאק עטנאמרעד יד
 ־בילפראפ ,טקארטנאק ןקיזאד ןופ ךמס ןפיוא ,ךיז ןבאה ייז .ראי 30 ףיוא עיצאניד
 ןוא ןשארג 15 ןדליג 4 וצ ,ןרעייטש עשהכולמ יד ץוה ,שניצ ןכעלרעי ןלאצ וצ טעט
 ןטרידנערא םעד ןופ טראס םעד ןופ קיגנעהפא — גראמ ןדעי ראפ ןשארג 15 ןדליג 5

 •ןדאב
 ענעגייא טימ ,ןכב ,ןבאה ייז .םינינב םוש ןייק ןעוועג טשינ ןטראד ןענייז םע
 טיובעגפיוא ,עיצאנידרא יד טלעטשענוצ ייז טאה םע םאוו ,ץליהעג םעד ןופ ,ןעלטימ
 -,תדבחר׳ 6 זיב 4 טימ זיוה עדעי .הרוש א ןיא ךיז ןעיצ סאוו ,רעזייה קילדנעצ ראפ א
 ,ןאקראפ א טימ ןעמונעגמורא ,ףיוה א ךיז טניפעג זיוה ןדעי רעטניה .ןרעמיצ עקיד
 ,ןלאטש־דרעפ יוו ןעגנואיובראפ עשיטאבעלאב ענעדישראפ יד ךיז ןעניפעג םע ווו

 .וו״זאא ןרעייש
 א רעייז ןעוועג רע ןיא ןדאב םעד ןעמונעגרעביא ןבאה ןטםינאלאק יד רעדייא
 עכעלטסירק יד ןופ רעגייק טאה טאטש רעד ןופ טנעאנ ןעוועג זיא םע םגה .רעטכעלש
 ןדאב רעד זיא ,טעבראאב טשינ ,גנאל קידנגיל .ןרידנערא טלאוועג טשינ םע םירעיופ
 ־אליאק ערעזדנוא .פעטס רעדליוו א יוו זארגדליוו ןוא רענרעד טימ ןסקאוואב ןעוועג
 ־אב ןבאה ייז .טלעטשעגפא טשינ ןטייקירעווש עקיזאד יד ראפ רעבא ךיז ןבאה ןטסינ
 ייז .רעטעבראדרע דנאל ;ראפ עכעלצונ ןתעדו ןוא תועינמ עלא ןפמעקאב וצ ןסאלש
 א ןגאמראפ טזומעג טאה ןעמ .ןטלאהעגסיוא גנובערטש רעלעדייא רעייז ןיא ןבאה
 עקיזאד יד ןריפוצכרוד ידכ ,טראוו םעד ןופ ןיז ןטסטיירב ןיא ,דלודעג םאמ עסיורג
 ןופ גנוגנערטשנא■ עכעלביירשאבמוא ןא טגנאלראפ ןבאה רעדלעפ יד .גנומענרעטנוא
 ןרעקארעדנאנופ וצ ידכ) ןעגנוגנערטשנא עכעלשטנעמרעביא'ןוא תוחוכ ןוא טעברא
 רעד טאה גנאל .(ןסקא ראפ 4 ןענאפשנייא גולפ םעד ןיא טזומעג ןעמ טאה ןדאב םעד
 ¬וב םי.א ןיא עטגיילעגניירא יד טלאצאב טשינ ןדאב רערעווש ןוא רעטזאלראווראפ
 ,טריוודנאל םעד ראפ קיטיינ יוזא זיא םארו יפ ןטראד ןעוועדאה סאד .ןטסאק ןוא תוה

 .דלאוו ןוא רעטרע־עשאפ טלעפעג ןבאה םע לייוו ,ךעלגעממוא ןעוועג ךיוא זיא
 ןעגנורעטש עלא טימ טפמעקעג ראי עבעלטע ייז ןבאה םעד ?!יוא טקוקעג טשינ
 ־ץוא ןטראד טאה ןאד .ןדניווערביא ןילא ידי טעוועצארפעג םינפ ןופ םייווש ןיא ןוא
 ןופ רבחמ רעד ,רעפיש .פ ןוא ,ה״ע רעגניטע ר״ד םעד :דניירפ עריא טאהעג עזומ יד
 ־עטשראפ םנעמעוו ןיא ,שיאערבעה ןיא ,ןטשרע םעד ןאעלאפאנ ןגעוו עיפארגאיב רעד
 סאוו ,ןבעל ןשיפראד ןופ רעדליב ענייש טימ טגילפאב טפול ענייר יד טאה םע גנול

 "םשל עטמ" ןייז ןיא קורדסיוא םוצ ןייפ יוזא טמוק
 ־אק יד ןופ םנליוו עטסעב יד ןוא טדניוושראפ■ טלעוו רעד ןיא ץלא יוו יוזא רעבא
 ־רעטייוו ןרעפפא וצ ןטייקכעלגעממוא עקידרעטייוו יד ןא ןגאלשעצ ךיז ןבאה ןטסינאל
 ־יינ יד ןלאפעגפא ןענייז םע ;קעד ןזיב טפעשעגסיוא ךיז ןבאה םארו ,ןלאטיפאק עקיד
 ־אלאק יד ראפ ןעמוקעג זיא ןטייווצ ןכאנ לאפברוד ןייא ;עינאלאק רעד ראפ יפ עקיט
 רעייז וצ .גנומענרעטנוא רעד ןופ ןעיצקירוצ ךיז ןעוועג ןעגנוווצעג ןענייז ייז ;ןטסינ
 ןעוועג זיא םע ווו ,ץאלפ םעד ןופ ןעיצקירוצ ךיז טזומעג ייז ןבאה ןרעיודאב ןסיורג

 .טעברא עכעלרע ןוא ערעווש רעייז ןופ ראי עכעלטע טגיילעגניירא
 ללכב ןענייז םאוו ,עיצאנידרא רעד טימ טקארטנאק םעד ןופ ןטקנופ ערעווש יד
 ןטסינאלאק יד טריפרעד טעמכ ןבאה ,ראטאדנערא ןוא רעיופ ןראפ קיטסניגמוא ןעוועג

 .ןיאור רעטושפ וצ
 .טייהנעגנאגראפ רעד וצ עינאלאק עגיה יד ךיוא טרעהעג יוזא

 .גרעבטלא .י
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 םעד ןופ םע זיא יצ .באגוצ א ןאראפ זיא ץנעדנאפסעראק רעקיזאד רעד ךאנ
 .ראלק טשינ זיא עיצקאדער רעד ןופ רעדא ,ג ר ע ב ט ל א טנעדנאפסעראק

 ןייז םע זומ ןרעוו טכעלקריווראפ ןענעק לאמא לאז עיצאזינאלאק עשידיי יד ידכ
 ־טלעג ןופ ןינע ןא טשינ ןוא דנאל םוצ עביל ןוא ןטנעאנ םעד וצ עביל ןופ טעברא יד
 ־ראפ ךיז ןלאז ייז רעדירב־םנביולג ערעזדנוא ןופ רדסכ קידנעגנאלראפ .עיצאלוקעפש
 עשיפראד א ןרעוו ןפאשעג לאז םע זא ,ןיז ןיא רימ ןבאה ,עיצאזינאלאק טימ ןעמענ
 ,טנעמעלע אזא — עמאזסטעברא ןא ,עטכארטעגכרוד א ,עקיאעפ א ,גנורעקלעפאב
 .ןבאה טשינ םודא ראי 100 ןיא רשפא םע ןלעוו םירעיופ עכעלטסירק ערעזדנוא םאוו
 םינכש עכעלטסירק ענייז ראפ ליפשייב רעד ןרעוו טנעקעג טלאוו רעיופ רעשידיי רעד
 ־דנעצ א ןדליברעביא טנעקעג רעיופ רעשידיי ןייא טלאוו ,20 ראי א ןופ ךשמ ןיא ןוא
 םוצ טייקנדנובעגוצ ןוא טייקרעטכינ ,טייקמאזראפש ייז ןענרעלסיוא ,עכעלטסירק קיל

 הנאל
 ןריזינאלאק םאוו ,ןדיי יד ןפראד םנביולג עלא ןופ רעמיטנגייא־דנאל יד רעבא

 ;ןראטאדנערא יוו דאנ ,םירעיופ ערעייז ראפ ןטכארטאב טשינ ,ןדאב רעייז ךיוא ךיז
 ראנ ,םיחוור ןוא תוסנכה ערעייז ןופ גנורעסערגראפ רעקידפכית ןופ לטימ א יוו טשינ

 .רעדניק ערעייז ראפ טנעצארפ ןעגנערב טעוו םאוו לאטיפאק א יוו
 ־ןטסינאלאק עשידיי יד ראפ ןלייטסיוא רעניטנגייא-דרע יד רעבירעד ןפראד םע
 דכאז ןייק טשינ — ןעגנוגנידאב עכעלרעטאפ ייז ןבעג ,ןדאב ןראבטכורפ םרעגנאפנא
 ־קארפ זיא םאוו עטצעל סאד .ןעוועשטראק םוצ דלאוו רעדא ,ןדאב ןקיפמוז ןוא ןקיד
 ,טעבראדרע ןופ ןדיי יד ןקערשוצפא טגכערעגסיוא ןעוועג זיא רעירפ ןראוועג טריציט

 .וצרעד ןליוומוא ןא ייז ייב ןפורסיורא
 ,ןסעגראפ ןלעוו רימ ביוא ,ןבעגנייא טשינ ךיז טעוו ןאלפ־עיצאזינאלאק םוש ןייק
 ייב ןוא .טפאשטריוודנאל ןופ הרות יד ןענרעל ןבייהנא טשרע ךיז ןפראד ןדיי יד זא

 .ןרעווש ןטימ טקידנעראפ ןעמ ןוא ןרעטכייל ןטימ ןא ןעמ טבייה רערעל רעדעי

* * * 

 זיא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןיא עיצאזינאלאק רעשידיי רעד ןגעוו יונעג
 .413—376.ןטייז ,סקנפ רעזדנוא ןיא ,סיטראב .י ןופ לקיטרא םעד ןיא ןאראפ
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 םימראב .י

 עיצ8זינאלאק ,;כעלטפאשטודודנאל עשידיי יד
 (* עיצאבידרא רעהסיאמאז רעד ןיא

 (טרעדנוהדאי ןטו9 ןופ טפלעה רעטשדע רעד ןיא)

 1589 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג ,טסווואב יוו ,זיא עיצאנידרא רעקסיאמאז יד
 ־טיירב ענייז ףיוא ,ןיורק ןופ ןאמטעה ןסיורג ןוא רעלצנאק םעד ,ןיקסיאמאז ןאי ךרוד

 .רעטיג עטגיילעצ
 ,זיא םע עכלעוו ןיא ,וויכרא ןסיורג םענעגייא ןא טגאמראפ טאה עיצאנידרא יד
 טמיטשאב לייט רעלעיצעפס א ןעראוועג טריפעג ,טרעדנוהראי ןט18 ןופ קידנבייהנא
 רעשטשאמאז רעד ןופ רעפרעד יד ןיא טניווועג ןבאה םאוו ןדיי יד ןופ םינינע יד ראפ
 ־רעד יד ןאי טניווועג ןבאה םאוו ןדיי יד וצ ךיז ןעיצאב םאור ןטקא יד .עיצאנידרא

 לאניגירא ןיא) ןזיירק טיול םעקשטעט ןיא טלייטעגנייא ןענייז רעפ
 ־אב ןעוועג ןענייז ןוא ("ןעלסילש" םע טניימ גנוצעזרעביא רעכעלטרעוו רעד ןיא םאוו
 רעפרעד יד ןיא ןעניווו םאוו ןדיי יד ןופ ןטקא" :ליפשייב םוצ ,ןעלטיט טיט טנכייצ
 ־ינאלאק רעשידיי רעד ןגעוו תועידי ךיז ןעניפעג רקיעב ."שטולק רענישרעבעש ןופ
 יד טגארט םאוו ,"ןיימעגלא ןיא ןטקא עשידיי" ןעמאנ ןטיט עקעט רעד ןיא עיצאז
 ןופ ןלאקאטארפ ןופ ןגוצסיוא םיגימ ענעדיישראפ אד ןעניפעג רימ .4757 רוטאנגיס
 ־ארטנעצ רעד ןשיווצ ץנעדנאפסעראק ;עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ םעיסעם יד
 ;עיצאגידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד טיט עיראלעצנאק רעל

 ־אב רעשידיי רעד ןופ תומישר עכעלטנעמאג ;ןדאב ייז ןלייטוצ ןגעוו ןדיי ןופ תושקב
 ־רעד יד ןופ ןקיטייזאב ןטיט תוכייש ןיא םעיצקורטסניא ןוא ןעגנוזייוונא ;גנורעקלעפ
 יוו טנעקרענא זיירק ןופ רעטלאווראפ םעד ךרוד ןרעוו םאוו ,ןדיי עקיגעי יד רעפ
 ■1810 ןראי יד וצ תוכייש א טאה עקשטעט עקיזאד יד .רעטייוו יוזא ןוא עכעלדעש

1854. 
 .ז וולייט תמא ,טייקכעלגעמ יד ןבעגעג זדנוא ןבאה ןטנעמוקאד עטנאמרעד יד
 ־רע רעד ןיא טעבראדרע רעשידיי רעד ןופ לרוג ןוא בצמ םעד טיט ןענעקאב וצ ךיז
 ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ גנואיצאב יד ;טרעדנוהראי ןט19 ןופ טפלעה רעטש
 ןופ רענעלפ־עיצאזינאלאק יד ;םירעיופ עשידיי יד וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד

 ־וקאד עקיזאד יד .לג״דא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןוא עיצארטסינימדא רעד
 רעקיטכיוו א ןענייז ,רעטקאראכ ןשיראטנעמגארפ רעייז ךיוא טקוקעג טיג ,ןטנעמ

 :ןיא טכעלטנפעראפ זיא טעברא עקיזאד יד (•

 81ט16*ץח 2ץ<^0ץ/51<.(680 1ח5*ץ1ט*0, 1_!ןכו62:־(כחג<^216ח 1955. א1. 15־16.

 :טסייה לאניגירא ןיא טעברא יד

 -1. 801־175 — 0 2ץ<^0* 1־10 חח 050(1ח!<:1־\*׳ 16 ח01ח(02:ץחח סח<^ץחס0}1 20חח0151<16ן >א. קן6ח\*526]

16 X|Xןכ010ץ׳ 
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 ־אק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשייב רעטנאקאב־טינ טציא זיב ןוא
 .טרעדנוהראי ןט19 ןיא ןליופ ןיא עיצאזינאל

 רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןיא םירעיופ עשידיי ןגעוו תועידי עטשרע יד
 ־טסע ןופ לייט א ןעוועג זיא עיצאנידרא יד ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ןעמאטש עיצאנידרא
 ןענייז 1839־1838 ראי ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ המישר רעד ןיא .ךייר
 אנלוק ,יקניסאראק ס,ראד ןיא טניווועג ןבאה םאוו תוחפשמ עשידיי יד טנכערעגסיוא
 יניא תוחפשמ עקיזאד יד ייב ךיז טניפעג םע םאוו גנוקרעמאב יד .ענרוג יניפיל ןוא
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא טצעזאב ךיז ןבאה תוחפשמ עקיזאד יד זא ,זדנוא טרימראפ
 ־קא רענעמונעגרעטנוא־םאזניימעג א ןופ אצוי־לעופ א יוו טפאשרעה רעשיכיירטסע
 .עיצאנידרא רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןיא טכאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ עיצ
 ךיוא גנוציטשרעטנוא ןעמוקאב ןבאה תוחפשמ עקיזאד יד זא ,טנאקאב טרעוו ךיוא

 .(רעפרעד יד ןיא) ןצעזאב ןענעק ךיז
 רעפרעד יד ןיא טניווו םאוו גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ המישר עטשרע יד
 ,גאט ןקיטנייה םוצ זיב ןראוועג טיהעגפא זיא םאוו ,עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ
 רעייז טלאהטנא המישר יד .1839־1838 ראי ןיא ןראוועג טלעטשעגנעמאזוצ זיא
 ־1846 ראי ןופ טמאטש םאוו ,המישר עטייווצ יד .ןדיי יד ןגעוו תועידי עקידמיטרפ
 יד) "פעק" יד ראנ ןרירוגיפ המישר רעד ןיא לייוו ,קידמיטרפ יוזא טינ ןיוש זיא 1847
 יד .ןעגנוקרעמאב ןוא ןעניווו ייז ווו ,גנוקיטפעשאב רעייז ,החפשמ רעד ןופ (עטסטלע
 ־ימדא רעלארטנעצ רעד ןופ רעטמאאב א טלעטשעגנעמאזוצ טאה תומישר עקיזאד
 ןזיירק ערעדנוזאב יד ןופ םרעטלאווראפ יד ןופ ןטראפאר ןופ ךמס ןפיוא עיצארטסינ
 טאה׳מ י עכלעוו ,ןדיי "עכעלדעש" יד ןופ לאצ יד ןלעטשוצטסעפ ידב ,("ישטולק")

 .תןראד ןופ ןקיטייזאב ןעמונעג ךיילג
 רעשידיי רעד ןופ לאצ יד ןרירוואטסער רימ ןענעק תומישר יד ןופ ךמס ןפיוא
 ־אס רעייז ,עיצאנידרא רעד ןופ רעפרעד יד ןיא טניווועג טאה םאוו ,גנורעקלעפאב

 .םירעיופ ןדיי לאצ יד ןוא רוטקורטס עלאיצ
 רעד ןופ לאצ עניימעגלא יד זיא תומישר עקיזאד יד ןופ םיורא ךיז טזייוו םע יוו
 רעקסיאמאז רעד ןופ רעפרעד יד ןיא טניווועג טאה םאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי
 ןגעוו .(תוחפשמ 74) ןאזרעפ 498 ןופ ןענאטשאב 1839־1838 ראי ןיא עיצאנידרא
 טגאז 1847־1846 ראי ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ םקווו ןקיסעמלאצ םעד

 ראי ןקיזאד ןופ המישר רעד ןיא ןאראפ ןענייז םאוו תוחפשמ 96 ןופ רעפיצ יד תודע
 .רעטמאאב א טלעטשעגנעמאזוצ ןאד טאה םע םאוו

 יד ןיא טאה עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעפרעד יד ןיא ןדיי יד ןופ לאצ יד
 .(378 טייז ,1 עלעבאט עז) :רעטייוו יוו ןעזעגסיוא ןראי עקיזאד

 ןדיי יד ןופ טייהרעמ יד טאה עלעבאט רעקיזאד רעד ןופ םיורא טגנירד םע יוו
 ןיא ראנ ןזא דארגאנראמ״חאשזעשזק ןוא ןיבארוט ,ןישרעבעש :ןזיירק יד ןיא טניווועג
 טפראוו רע .1847־1846 ראי םעד ןיא םקווו ןקידנטיידאב א רימ ןקרעמאב ןזיירק יד
 6,4 ןופ לאצ יד ןענעכער ןלאז רימ ןעוו .רעדניק ןופ לאצ עניילק יד ןגיוא יד ןיא ךיי
 ראי ןיא ןבאה םאוו ןדיי לאצ יד זא ,ןעמעננא ןעמ ךראד ,החפשמ ןייא ףיוא ןאזרעפ

 .תושפנ 615 ךרעב ןעוועג זיא ,רעפרעד יד ןיא טניווועג 1846 ־ ׳־.

 ־עג רעד וצ ןייגרעד ךיוא רימ ןענעק תומישר־גנורעקלעפאב יד ןופ ךמס ןפיוא
 ־אז רעד ןופ רעפרעד ןיא ןדיי יד ןופ רוטקורטס רעכעלטפאשטריוו־ךעלטפאשלעי
 ־עגראפ — ןכירטש עניימעגלא ןיא — ויז טאה םאוו ,עיצארטסינימדא רעקסיאז.

 .378 טייז ךיוא 2 עלעבאט ןופ לעטשנעמאזוצ םעד טיול טלעטש
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 שטשאמאז סקנפ

 -לעפאב רעשיפראד רעשידיי רעד ןופ עפורג עטסקיסעמלאצ יד זא ןבב ןעעז רימ
 ־ייוו ,טעבראדרע טיט ןעמונראפ ךיז ןבאה סאוו ,תוחפשמ ןופ ןענאטשאב זיא גנורעק
 ־עוו ,(ןדיי עכעלגעמראפ) םרעטערטראפ ןוא ןראטאדנערא ,םרעטקאפ יד ןעייג ־ועט־
 רעטעברא לאצ ענעבעגעגנא יד זא ,ןקרעמאב ךיוא ףראד ןעמ .וו״אא רעדיינש ,םדעב-
 ןבאה סאוו ,תוחפשמ יד ןופ רעדילגטימ ןבאה רעכיז לייוו ,יונעג ןצנאגניא טינ זיא
 תוחפשמ עכעלגעמראפ טינ ערעדנא ךיוא ןוא ,טפאשטריוודנאל טימ טקיטפעשאב ךיז־
 "ןכאפ ערעדנא" קירבת רעד ןיא .ןדיי ערעכייר יד ייב טעברא וצ ןעגנודעגנא ןעוועג
 ןעוועג תומישר־טפיוה יד ןיא ןענייז םאוו ,ןענאזרעפ עלא יד ןעמונעגניידא דימ ןבאה:
 ־יה :ונייהד ,גנוקיטפעשאב עקידנעטש ןייק טינ ןבאה םאוו עכלעזא יוו טריטאנראפ
 טסייה לכה־ךס ןיא .המודכו רעלדנעהניילק ,םרעקעב ,םרעשיפ ,םערעיזא יד ןופ םרעט
 ־געמראפ טינ ערעדנא ןוא רעטעברא ,םרעטכאפ ,םירעיופ ,תוכאלמ־ילעב יד זא ,םע
 -אב רעשידיי רעשיפראד רעד ןופ טנעצארפ 85 טלעטשעגנעמאזוצ ןבאה ןדיי עכעל

 .גנורעקלעפ
 ־ידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ףיוא גנורעקלעפאב עשידיי עשיפראד יד

 :םעיראגעטאק־ךאפ 7 עקידרעטייוו יד ןיא ןלייטנייא דימ ןענעק עיצאב
 ;טעבראדרע טימ ךעלסילשסיוא ךיז ןקיטפעשאב םאור עכלעזא (1

 ,הכאלמ טימ ךאנ ךיז ייז ןעמענראפ טעברא־דרע רעייז ןבענ םאוו ,עכלעזא (2
 ;ןכיילג םאד ןוא לדנאה םעניילק ,(םענאמרופ) רענעגעוו ןעמעננא טימ ,יירעטכאפ

 ןוא רעפרעד יד ןיא םקיכלימ ןפיוקפיוא טימ ךיז ןעמענראפ םאוו םרעטקאפ (3
 ;טעטש יד ןיא םע ייז ןפיוקראפ רעטעפש•

 ;םרעשיפ ,םרעקעב ,םרעקעדכאד ,םרעדיינש ,םרעבעוו יוו ,תוכאלמ־ילעב (4
 ,טפאשטריוודנאל רעד ךיוא ןטעברא וצ ןעגנידראפ ךיז ןגעלפ םאוו רעטעברא (5

 ;לג״דא ןלימ יד ןיא עטקיטפעשאב ,רענידאב יוז

 ־עיזא ׳ןלימ עדנערא ןיא ןטלאהעג ןבאה םאוו ,רעטערטראפ ןוא ןראטאדנערא (6
 8 ־ץוא יוו _ ןקירבאפ־םעקעוושט ,םעינלאמס ,ןזיירק עצנאג ןופ טקאפ םעד ,םערי

 ;עטוה־זאלג־
 ־ראפ ךיז ןבאה םאוו ,גנוקיטפעשאב רעליבאטס זיא טינ רעכלעוו א ןא ןדיי (7

 .יירעלטימראפ ןוא לדנאה םעניילק טימ ןעממ;
 םעדכאנ ;(36%) עכעלטפאשטריוודנאל יד ןעוועג זיא עפורג־ךאפ עטסערג יד
 ־עדנא ,(5,7%) רעטעברא ,(15 % ךרעב) םרעטקאפ ((20 %) תוכאלמ־ילעב יד ןעייג

 עכעלגעמראפ ןוא ןראטאדנערא ,(10 % טינשכרוד ןיא) עזאלטעברא ןוא ןכאפ ער
 .(15 % ךרעב) ןדיי

 ־ראד רעשידיי רעד ןופ רוטקוטס־גנוקיטפעשאב יד ראפ ךיז טימ טלעטש יוזא
 יד ןטעבראאב טימ ךיז ןבאה םודא יוזא .1847־1838 ראי ןיא גנורעקלעפאב רעשיפ
 עקירעירעדטימ 38 טאהעג ןבאה סאוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ 58 טקיטפעשאב ךיז דרע
 עקירעירעדנימ 33 ערעייז ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ 34 ;ראי 17 זיב רעדילגטימ־החפשמ•
 ־טריוודנאל רעד טימ ץוח — טקיטפעשאב ויז ןבאה ראי 17 זיב רעדילגטימ־החפשמ•
 (א״א יירעיומ ,יירענערב־לגיצ ,יירעבעוו) הכאלמ יוו תוםנרפ־באגוצ טימ ךיוא טפאש
 יירד \יז ןעניפעג עפורג רעטייווצ רעקיזאד רעד ןיא .לדנאהניילק ןוא יפ ןופ טקאפ
 רעבלעז רעד ןיא ייז ןענייז טפאשטריוודנאל רעד טימ ץוח םאור ,ןדיי עכעלגעמראפ
 עטוה־זאלג יד עדנערא ןיא טלאה ייז ןופ רענייא ןוא ןלימ ןופ ןראטאדנערא יד טייצ•
 ןיא ךיז ןעניפעג םע םאוו ןעגנוקרעמאב יד .ןדאב גראמ 70 טעבראאב ןוא יראאפ ןיא־
 עקיזאד יד ךיוא זא, ןעמענוצנא זדנוא ןביולרעד ןעמענ עקיזאד יד ייב תומישר יד

 .טפאשטריוודנאל רעייז טריפעג ךעלנעזרעפ ןבאה םיריבג יירד
 גראמ 22 זיב 3 ןופ ןצענערג יד ןיא טלקאוועג ךיז ןבאה תולחנ יד ןופ םיורג יד
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 שטשאמאז סקנפ

 ־טלאצעגסיוא ןדאב דעייז ןבאה ןטסינאלאק עשידיי יד .(החפשמ רעדעי ראפ) ןדאב
 ־אזוצ ןכאז עדייב ןטלעז טינ .ענזישטשנאפ־ומכ ןטעבראפא ךרוד רעדא שניצ ךרוד
 עקירעהעג עלא ןלאצ ייז ןגעלפ םע ד ץוח .טעברא־ענזישטשנאפ ןוא שניצ — ןעמ

 .ןרעייטש
 17 זיב רעדניק 2 טעמכ טינשכרוד ןיא ןעמוקעגסיוא זיא החפשמ רעדעי ךיוא

 •ראי
 -םיאמאז רעד (ןופ רעפרעד יד) ןיא ןדיי יד ןופ 30% ןבאה 1839־1838 ראי ןיא
 יראפ יד זיא 1847 ־ 1846 ראי ןיא .טעבראדרע טימ טקיטפעשאב ךיז עיצאנידרא רעק

 תוחפשמ עבעלטפאשטריוודנאל רעשידיי ןופ לאצ יד .36 % זיב ןסקאוועג שינעטלעה
 יד רעבלעוו טימ תונשקע רעד ךיוא תודע טגאז םאד .35 ףיוא 24 ןופ ןגיטשעג זיא

 יצ טבערטשעג ןבאה ,עיצארטסינימדא רעד ןופ םענאקיש יד ךיוא טיקוקעג טינ ,ןדיי
 קפס ןא .טעבראדרע ,טייצ רענעי ןיא ,רעראבקנאד טינראג ןוא רערעווש רעד טא
 וצ ייז טאה םאוו ,ןליוו ןקיטבירפיוא םעד ץוח ,תוביס ערעדנא ךאנ ןעווענ ןאד ןענייז
 ־אב וצ ךיז גנונעפאה יד ,ךעלטעטש יד ןיא טיונ יד ,לשמל ,ןסיוטשעג טעברא רעד

 •לג״דא ראצ םייב טסנידרעטילימ ראי 25 יד ןופ ןעיירפ
 ־ינאל עשידיי יד ןופ טייקנפראוועצ יד ןכיירטשרעטנוא ךיוא םעד ץוח ףראד׳מ
 ־ידרא רעקסיאמאז רעד ןיא טלעפעג ןבאה םע .ןטייקשיטאבעלאב עכעלטפאשטריג•
 ־טריוודנאל עשידיי ןופ לאצ עטסערג יד .םירעיופןדיי ןופ ןפורג ענעסאלשעג עיצאנ
 -אדשז ךראד םעד ןיא) 7 — לאפ ןייא ןיא ןעווענ זיא ןטייקשיטאבעלאב עכעלטפאש
 ערעדנוזאב יד ןיא רימ ןפערט ןלאפ טייהרעמ רעד ןיא ,(1847־1846 ראי ןי.א וואנ
 ־ענ א טאהעג םאד טאה קפס ןא .םירעיופ עשידיי ייווצ רעדא םענייא וצ רעפרעד
 .(ןדיי יד ןשיווצ) טפאשטריוודנאל רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ךיוא סולפנייא ןוויטאג

 .378 טייז רעד ףיוא ,3 רעמונ עלעבאט רעד ןופ ןעז וצ זיא םאד יוו
 ־ארטסינימדא רעד ןוא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ גנואיצאב רעד ןגעוו
 ןוא עיצאזינאלאק רעשידיי ןופ םעלבארפ םוצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצ
 םינימה לכ ןאראפ ןענייז סע ווו ןטנעמוקאד יד תודע ןגאז ללכב םירעיופ עשידיי

 .םירעיופ־ןדיי יד ןגעוו ץנעדנאפסעראק ןוא םעיצקורטסניא ,תונקת
 ־ראראפ יד טנאמרעד ,1833 ראי ןופ ,ןטנעמוקאד עקיזאד יד ןופ רעטשרע רעד
 ־אב וצ םירעיופ עשידיי יד טרעווראפ םאוו 1828 ראי ןופ טאנידרא םעד ןופ גנונעד
 ־אי םעד ןופ רעטלאווראפ םעד ןא טגאז ןוא רעטעברא־ךליה עכעלטסירק ןקיטפעש

 .(1 ןטיהוצ עקיזאד םאד לאז רע ״שטולק״ רעוואשאמאט־וואנ
 ־טסירק ןעגניד טפא רעייז טייצ רעד ןיא ןגעלפ ןדיי יד זא ,ןקרעמאב ךראד ןעמ
 ךיז ידכ ךיוא ראנ ,טעברא־דלעפ רעד וצ ךליה יוו ראנ טינ ,רעטעברא־ךליה עכעל
 ןכב זיא גנונעדראראפ עקיזאד יד .ןטעברא עכעלטפאשטריוודנאל יד ןענרעלוצסיוא
 ךעלרעפמיישאב טזייוואב ןוא רעטעבראדרע עשידיי יד ראפ געוו ןיא ןייטש א ןעוועג
 ־טדיוודנאל רעשידיי רעד וצ עיצארטסינימדא רעד ןופ גנואיצאב (רעוויטאנענ) רעד
 ןופ ץעזעג ריא טימ ,טכאמ עשיראצ יד וליפא זא ,ןענאמרעד אד ךראד ןעמ .טפאש
 3 ןופ ךשמ ןיא ןקיטפעשאב וצ ןטסינאלאק עשידיי יד טביולרעד טאה ראי ןט1844
 ייז ןופ ןענרעלוצסיוא ךיז קעווצ ןטימ רעטעברא־ךליה (ענעגנודעג) עכעלטסירק ראי

 :טעברא עכעלטפאשטריוודנאל יד
 שוצ עיצאנידרא רעשטשאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ ווירב םעד ןיא
 טלעטשעגטסעפ טעוו םע ןעוו לאפ ןיא זא ,רימ ןעגעייל "שטולק" ןופ רעטלאווראפ

 .ךראד ןופ ןצעזסיורא ךכית טסינאלאק אזא ןעמ ךראד ,"ןכערבראפ" ןימ אזא ןרעוו
 רעפרעד עלא ןופ ןדיי יד ןצעזוצסיורא העדב טאנידרא רעד טאה׳ 1833 ראי ןיא

 .1 רעמוב טנעמוקאד רעטייוו עז (1
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 ןיא) עציוואנילאק ןיא ,ונייהד ,ךראד ןייא ןיא ןריפורג וצ ייז ןוא עיצאנידרא רעד ןופ
 .(2 שטשאמאז ייב (ץיוועינלעק ןדיי רעשטשאמאז עקיטרא יד ןופ ךארפש רעד

 ־ימדא רעד דצמ עיצקא־״גנולדיזרעביא" רעקיזאד רעד ןופ ראטאזיזאגרא רעד
 — וואנאדשז ךראד םעד ןופ טסינאלאק רעד ןראוועג טמיטשאב זיא עיצארטסיב
 ־עג זיא עציוואנילאק ךראד ןיא ןדאב רעד םאוו טקוקעג טינ .שטיוואנאמיינ שרעה
 טגאיעג טינ ןדיי יד ךיז ןבאה ,"עקידעפש" ראג םעקנאל יד ןוא טוג רעדנוזאב ןעוו
 ןבעלטפאשטריוודנאל ןטריטקעיארפ ,דאנג םצירפ ןטימ ,םעד ןיא ןריפורגנעמאזוצ ךי1
 ןיא "ןריווער" עשידיי ענעפורעג יוזא עטלייטעגסיוא יד ןופ רעטסומ ןפיוא) "ריווער".
 ןופ המישר יד תודע טגאז עיצקא רעקיזאד .רעד ןופ לאפכרוד םעד ןגעוו .(טעטש יד
 טניווו עציוואנילאק ןיא זא ,םיורא ךיז טזייוו םע ןענאוו ןופ 1839־1838 ראי םעד־
 ןעוועג זיא עכלעוו ,רעדנעלהלאה קחצי דימשדלאג םעד ןופ החפשמ עשידיי ןייא דאנ.
 ראי ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ המישר רעד ןיא .ןדאב ןופ רעמיטנגייא רעד־

 .רעניווונייא ןשידיי ןייא ןייק טינ ןטראד ןיוש רימ ןעניפעג 1847 ־י1846•
 ,1840 ראי ןיא ךעלטנירג ךיז טרעדנע עיצארטסינימדא רעד ןופ גנולעטשנייא יד
 טאה םאוו ךראד ןופ ןדיי יד ןרינימילע וצ טקעיארפ ןטימ תוכייש ןיא זיא םע ןעוו.
 ־עגסיורא ,"שטולק" א ןופ רעטלאווראפ ףשירעמענרעטנוא" רעייז א ןופ טמאטשעג
 ךשטולק" יד ןופ םרעטלאווראפ עלא וצ עיצקורטסניא עלעיצעפס א ןראוועג ןבעג

 .(3 ןטיאוו־ענימג יד ןופ םרעטערטראפ יד ןוא:
 ־םניא רעד ןיא ,ראפ טגייל עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא יד
 ייז יבגל ךיוא לאז ןעמ ,ןדיי יד ןרינאקיש וצ ןפא רעייז ןגאוו טינ לאז ןעמ ,עיצקורט־
 םאד טאה עיצארטסינימדא־לארענעג יד דאנ .טירש עטקעריד םוש ןייק ןעמעננא טיב
 ןופ לרוג םעד ןנעו ןרידיצעד וצ — עיצקורטסניא רעקיזאד רעד ןופ ןיז ןיא — טכעד
 ־ראפ יד .עיצאנידרא רעד ןופ רעפרעד יד ןיא טניווו םאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רע־ז
 ,ןטיהוצ דאנ ןפראד ןטיאוו יד ןופ םרעטערטראפ יד ןוא "ןשטולק" יד ןופ םרעטלאוו;
 יד ראפ ךעלדעש ןענייז םאוו ,ןטסנידראפ טימ ןעמענראפ טינ" ךיז ןלאז ןדיי יד זא.
 וצ ןגעוורעד טינ ךיז לאז רענייק זא ןוא ,ןטכילפ עלא ןלופסיוא ןלאז ייז זא ,"םירעיופ
 ןעמענראפ טפראדעג םעד ץוח ךיז ןבאה םרעטלאווראפ יד .ןכש א ראפ ןדיי א ןטלאה
 ־ארטסינימדא רעד וצ ןגארטוצ ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןרינאיפשכאנ טימ
 עקיזאד יד .ןעגנונעדראראפ יד .(ןדיי יד ךרוד) ןייז רבוע ןופ ןלאפ עלא ןגעוו עיצי
 רעשידיי רעד ןופ םולפוצ םעד ןטלאהראפ וצ ליצ א ראפ טאהעג טאה עיצקורטסניא■
 ־טערא רעשיטאטש רעד ןופ ןענאטשאב לכ־םדוק זיא םאוו ,ךראד ןפיוא גנורעקלעפאב
 ענעגייא ןעיובוצסיוא טייקכעלגעמ. עלעיצנאניפ ןייק טאהעג טינ ןבאה ןוא טייק

 .ןעגנוניווד

 ןאראפ ןענייז םאוו ,"ןשטולק" יד ןופ םרעטלאווראפ עקינייא ןופ ןעגנוניימ יד
 םעד ןגעוו תודע ןגאז רעטעבראדרע־ןדיי יד ןגעוו 1839 ־ 1838 ראי ןופ המישר רעד ןיא■
 ־אפ־טינ יד סיורא טערט ךראש ראג .ןטסינאלאק יד ןופ ךיז ןריפפיוא ןזאלפרוווראפ■
 ־עשזטס ןסיוועג א ןופ גנוניימ רעד ןיא םרעטלאווראפ עסיוועג ןופ גנואיצאב עוויטיז
 ןיב ךיא) ...״ :ןושלה הזב ןטסינאלאק עשידיי יד ןגעוו טביירש רעכלעוו ,ינשטעימ׳
 ןענייז םאד ;םירעיופ יד ראפ ךעלדעשמוא ןייז קידנעטשלופ ןלאז ייז זא (םיכסמ טינ
 ־עג ץיטאנ רעקידרעירפ א טימ ץאזנגעק ןיא זיא גנוניימ עקיזאד יד "...סעקוואיפ
 םירעיופ (עשידיי) עקיזאד יד" זא ,ןענעייל רימ ווו ,טפירשטנאה רעדנא ןא טימ טכאמ

 .2 רעמונ טנעמוקאד רעטייוו עז (2

 .3 דעמונ טנעמוקאד רעטייוו עז (3

— 381 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ,גנוטיירשסיוא םוש ןייק ראפ טפארטשאב ןערדעג טינ ןענייז ,קיאור ךיז ןטלאהראפ
 ."ךעלדעש ןטסקינייוומא ייז ןענייז "םוינימאד" ןראפ ןוא

 ךופ ועמאנ םייב ןעעז רימ םאוו ץיטאנ יד זיא רעטקאראכ רעדנא ןא ןופ ראג
 -ערא ןא" :טסעפ טלעטש ץיטאנ יד .אקסנאשלא אלאוו ףראד ןיא רעיופ עשידיי םעד

 ."ןרעוו וצ טרינימילע טריציפילאווק טרעוו ,רעמ
 ־ארטסינימדא רעד דצמ ןטסינאלאק יד יבגל ןליוו ןטוג ןופ ןיישפיוא ןסיוועג א
 עקיזאד יד ןעוו ,1840 ראי ןיא רימ ןקרעמאב עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצ
 טעד ןרילונא ןגעוו אלאוואלאיג ןיא ןדיי םעד ןופ עטיב "ד טקידיילרעד וויטיזאפ טאה
 -עג טלעטשעגטסעפ קיטייצביילג זיא םע ;ןדאב םעד ןופ םיא ןצעזסיורא םולשאב
 רויטאמ רעד ןייז טיג ןעק "טייקכעלדעש" ןייז ןנעוו טכאדראפ רעד זיולב זא ,ןראוו

 .(4 ןזייוווצסיוא םיא
 ,םירעיופ עשידיי יד טיירפאב עיראלעצנאק עלארטנעצ יד טאה 1841 ראי ןיא
 —- ףיוקסיוא) ״פוקא״ לייט םעד ןופ וואנאדשז תןראד םעד ןיא טניווועג ןבאה םאור
 .םעד ןופ ןעגנורעלקפיוא יד ןופ ךמס ןפיוא .ייז ?!יוא ןלאפעגסיוא זיא םאוו ,(ןרעייטש
 עשידיי יד ןופ) גנוריפפיוא רעזאלפרוווראפ רעד ןגעוו "שטולק" ןופ רעטלאווראפ
 .(5 ןטסיגאלאק עקיזאד יד ןפארטעג טאה םע םאוו לגאה ןופ ןדאש םעד ןיא (םירעיופ
 גנואיצאב רעוויטיזאפ רעד ןגעוו ןעגנוקרעמאב עניילק ראנ רעבא ןענייז םאד
 -אבעלאב טריפעג ןיוש ןבאה םאוו ןטסינאלאק עשידיי וצ עיצארטסינימדא רעד ןופ

 .ןטייקשיט
 תודע טגאז םאוו ,ץיטאנ א ףיוא ןא ךיז רימ ןסיוטש ,1841 ,ראי ןקיבלעז ןיא
 .(6 רעפרעד יד ןופ ןדיי יד ןופ עיצקא־גנוזייווסיוא רעד ןופ טעטיאוניטנאק רעד שןיוא
 *אווט ןופ ןטיאוו־ענימג יד ןופ םרעטערטראפ יד ראפ טגייל עיצארטסינימדא יד
 .,ץינשטעדאר ןופ ןדיי יד ןקיטייזאב לאז׳מ ןעגנאלראפ םאוו ,ןיגארוט ןוא וואשטיר
 .סעיצקורטסניא יד וצ ןסאפוצ ךיז ןלאז ייז זא ,יאג ןוא אנבאשז ,אקסראפאז־אקשורג

 ."ןעלטימ־טלאווג טימ ןצונאב וצ ךיז ןא" ןדיי יד ןקיטייזאב ןגעוו
 עיצאנידרא רעד ןופ רעפרעד יד ןופ ןדיי יד ןסיוטשסיורא ןופ עיצקא עצנאג יד
 ־ורקער טנעצארפ 90 ןיא ךיז ןבאה םאוו ,רעטעברארע עשידיי יד .ןלאפעגכרוד זיא
 .תונשקע ןוא עיגרענע רעדנוזאב א ןזיוועגסיורא ןבאה ,טייקמערא רעד ןשיווצ ןופ טריט
 ־ארטסינימדא רעד ןופ םעגאקיש יד טימ ,(רעטייוו ןעז םע ןלעוו רימ יוו) שןמאק ןיא
 ןעניפעגוצסיוא ןווורפ עלא ?,יוא טקוקעג טינ .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצ
 *ד טאה ,רעפרעד יד ןופ ןצעזוצסיורא ייז ידכ ,ןדיי "םירעיופ יד ראפ עכעלדעש"
 .טיבעג ןקיזאד ןפיוא ךגלאפרעד" טימ ןעמיר ךיז טנעקעג ןטלעז עיצארטסיניטדא

 ;עסיוועג א רעטרע ערעדנא ןיא טריפעגרעבירא רעדא טצעזעגסייורא טאה ןעט
 ־קאפ ןעוועג םע זיא רעבא טייהרעמ יד ,עשירעיופ ןלאפ ראפ א ןיא ,תוחפשמ לאצ
 רימ יוו .ןכיילג םאד ןוא רעלדנעה ,גיוקיטפעשאב רעקידנעטש א ןא ןשטנעמ ,םעראב
 ראנ טינ 1847 ־ 1838 ןראי יד ןיא ןטסינאלאק עשידיי יד ןבאה ,טנאמרעד ןיוש ןבאה
 ־עגסיוא קידנטיידאב ןענייז ייז — טרעקראפ ראנ ,דנאטשאב רעייז טרעניטראפ-

 .םאוו ,ןדיי יד ייב ןפורג־ךאפ ערעדנא יד טימ ןעשעג זיא עקיבלעז םאד ,בגא .ןסקאוו
 ־גייא עשידיי יד ןופ המישר א טקיטעטשאב םאד .רעפרעד יד ןיא טניווועג ןבאה
 "גנורעקלעפאב רעד ןגעוו טראפאר א ןיא 1847 ־ 1846 ראי ןופ רעפרעד יד ןיא רעניווו
 היצארטסינימדא רעד ןופ) טראפאר ןקיזאד ןיא .(7 .1845 ילוי ןט23 ןופ גנוגעוואב

 .4 רעמונ טנעמוקאד רעטייוו עז (4

 .5 רעמונ טנעמוקאד רעטייוו עז (5

 .6 רעמונ טגעמוקאד רעטייוו עז (6

 .7 רעמוג טנעמוקאד םעד עז (7
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 זא ,רימ ןענעייל (עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ
 ־אב וצ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיצאדנעמאקער רעד ןופ טאטלוזער ןיא
 ־ראפ קידנטיידאב לאצ רעייז ךיז טאה רעפרעד יד ןיא ןצעזאב וצ ךיז ןדיי יד ןרעווש
 13 ןעמוקעגפא תמא ןענייז םע .ךעלטקניפ ןצנאגניא טינ רעבא זיא םאד .טרענעלק
 ־ישזעיווז ןוא ווושטיראווט ,שטשאמאז יראמס -סענימג יד ןופ-יחטש םעד ןופ תוחפשמ
 ־וקעגפא לכה־ךסב.ןענייז םע .תוחפשמ 9 ערעדנא ןעמוקעגוצ ןענייז םע רעבא .ץעינ
 ,םאד זיא טנאסערעטניא .תוחפשמ 4 יוו רעמ טינ לאצ רעניימעגלא רעד ןופ ןעמ
 ןעמ טאה — טביראב ןופ םיוא טמוק םע יוו — םירעיופ עשידיי 2 ייב דאנ םאוו
 יד .רעפרעד יד ןופ ןקיטייזאב טנעקעג טינ ייז טאה ןעמ ןוא ,ןדאב םעד ןעמונעגפא
 ןבאה ,םאוו עכלעזא ןוא םרעטקאפ ןעוועג ןענייז טצעזעגסיורא טאה ןעמ סאוו ןציירד
 ־עיופ 2 טצעזעגסיורא עקאט .טאה ןעמ (8 .רעזייה עדמערפ ןיא םינכש יוו טניווועג
 עשידיי ריפ "ךעלטרעפ" ףיוא־טצעזאב ךיז ןבאה טרא רעייז ףיוא רעבא ןדיי םיר

 .תוחפשמ
 יד ידנוא ןרימראפניא עיצאזינאלאק רעשידיי רעשיכיטס א ןופ ףיולראפ ןגעוו
 רימ .ןדאב ייז ןבעג וצ ןדיי ןופ ןעגנודנעוו יד ןופ ןציטאנ עכעלרעסיוא רעדא ןווורפ
 עלארטנעצ יד לייוו ,"עיצאזינאלאק עשיכיטס" קורדסיוא ןטימ טצונאב אד ךיז ןבאה
 ןיוש טאה עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא יד ןוא עיראלעצנאק
 יד זכאמ וצ רעווש טימאב קידנעטש ךיז ןדאב םעד ןלעב םוצ ןלייטסיוא םייב וליפא
 ןופ ןלעפ םאד .טייקשיטאבעלאב עכעלטפאשטריוודנאל א ןריפ וצ ןוא ןדנירג וצ ןדיי

 ענעדיישראפ יד ךיוא יוו ןטסינאלאק יד ראפ ףליה רעלעירעטאמ זיא טינ רעכלעוו
 ןפיוא ןדיי יד ןופ ןייז םאד "טכאמעג גנע" ןבאה םאוו סענאקיש ןוא ןשינעראוואב
 ־רא רעקסיאמאז רעד ןופ גנוריפנא רעד ןופ גנולעטש עוויטאגענ יד ללכב יוו ,ףראד
 ־אלאק רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנא יד ,ךיז טייטשראפ ,טמעהעג ןבאה עיצאניד

 .עיצאזינ
 תודע טגאז דרע רעד וצ ןטסינאלאק עשידיי יד ןופ טייקנדנובעגוצ רעד ןגעוו
 רעד וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ טראפאר רעד
 ןדיי יד זא ,טסעפ טלעטש טראפאר רעד .(9 ,1845 ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ
 םאוו טקוקעג טשינ ןבאה ,קיננעישאי ןוא יקנישאראה רעפרעד יד ןופ רעטעבראדרע
 ,רעפרעד עקיזאד יד ןזאלראפ וצ ׳ןסייהעג ןוא ןדאב םעד ןעמונעגוצ ייז ייב טאה׳מ
 םאוו ,ןדאב םעד טייזראפ רעדיוו ראג ןבאה ראנ ,ןלעפאב יד טגלאפעגסיוא טינ ראנ טינ
 דאנ םייב ןעגנואימאב ןעמונעגרעטנוא ייז ןבאה םעד ץוח .ןעמונעגוצ ייז ייב טאה׳מ
 יד ןופ ןסאפ־ץענערג יד ןיא ןעניווו וצ ייז ןביולרעד ןגעוו טאיוואפ ןופ קינלאשט
 םולשאב םעד ןגעק ,רעטעבראדרע ייווצ עקיזאד יד ןופ תונשקע יד .רעפרעד עקיזאד
 ,געוו ןכלטכירג א ןינע םעד ןבעגרעביא ןגעוו ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ
 תומישר־רעגריב יד ןיא ךאנ ןרירוגיפ עדייב .םאזקריוו ראפ ןזיוועגסיורא ־ןיז טאה

 .1847־1846 ראי ןופ
 רעד ןופ ךמס ןפיוא ,זיא םע ווו ,ראפאז ףראד ןיא ןעשעג זיא לאפ רעכעלנע ןא
 -ערא רעד זא ,לעפאב רעד ןעמוקעג ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ .ינוזייוונא
 ,רעבעוו רעקיזאד רעד .(10 ףראד םאד ןזאלראפ לאז סייוורעכא 6ןלאוו רעבעוו רעמ
 ןופ ןריר טלאוועג טינ ךיז טאה ,"םיא ןגאירעטנוא עטפא" םאד ףיוא טקוקעג טשינ

 ־קאפ יד רעפרעד יד ןרפ ןצעזוצסיורא טנדראראפ ןראי ענעי ןיא טאה עיראלעצבאק עלארטנעצ יד (8
 .4757 ןוא 4750 ןרעממעיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ ןטקא ,ןילבול ןיא וויכרא רעשהכולמ .סרעט

 .8 רעמונ טבעמוקאד םעד עז (9

 .9 רעמונ טנעמוקאד םעד עז (10
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 ,ךראד םאד ןזאלראפ וצ לעפאב ם עד ןעמוקאב טאה רע ןעוו ,לאמ םעדעי ;טרא םעד
 זיא רעטלאווראפ רעד ."ןריובעג ןייז ןופ גאט םעד ןטלאשראפ" ,טנייוועג רע טאה
 *אז אקשורג ךראד ןיא זיוה קידייל א םיא ןלייטוצוצ ןעגנוווצעג ןזעוועג ךום־לכ־ךום

 .אקסראפ
 ־ידיי רעד וצ תוכייש א ןבאה סאוו ,עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ ןטקא יד
 ןופ ןעגנודגעוו ןגעוו ןציטאנ רעדא תושקב 18 ללכב ןטלאהטנא ,גנורעקלעפאב רעש
 ןגעוו ןלייצרעד םאוו ,ןטנעמוקאד 2 ןוא ,דרע ןלייטוצ ייז לאז ןעמ ןטעב סאוו ,ןדיי
 ךיז טלאוועג ןבאה םאוו ,ןדיי לאצ רעקידנטיידאב א ןופ ןעגנודנעוו עוויטקעלאק
 ןשיווצ ןופ ריפ .תאנ ןדאב ןבעגעג טאה עיצארטסינימדא יד .טעבראדרע וצ ןעטענ
 ערעפס רעד ןיא ןראוועג ןעקנורטרעד זיא תושקב יד ןופ טשער סאד ,ןטנעטעפ יד

 .ןראוועג טגאזעגפא טושפ רעדא ןטקעיארפ עטריזילאער־טינ ןופ
 ־אב רעשידיי רעד ןופ גנוגעוואב עשיכיטס ןוא עטנוזעג יד זיא ןפוא אזא ךיוא
 םאוו ,עיצאנידרא רעד ןופ גנוטלאווראפ רעד ךרוד ןראוועג טריזילאראפ גנורעקלעפ
 יד יבגל ןלייטרואראפ עבעלרעטלאלטימ עקיטלאמעד יד טימ טעטכירעג ךיז טאה
 םאור ,ןצונ עכעלטפאשטריוו עקידנטיידאב יד ןופ טרינגיזער וליפא טאה ןעמ .ןדיי

 ןדיי יד ןופ טלאוו םע ןעוו ,עיצאנידרא רעקסיאמאז יד טאהעג קפס ןא טלאוו םע
 ־אזינאלאק עקיזאד יד .ןדאב רעקידייל גראמ רעטרעדנוה ךס א ןראוועג טעבראאב
 ־טערא רעשידיי טימ ,גנורעקלעפאברעביא יד טעטסאלטנא רעכיז ךאד טלאוו עיצ
 ־ידרא רעקסיאמאז רעד ןופ גנוטלאווראפ יד .עיצאנידרא רעד ןופ ךעלטעטש ,טייק
 ,ןדאב ןופ םיקלח ייז ןלייטוצ ןגעוו ןדיי יד ןופ תושקב יד ןפראוועגפא טאה עיצאנ
 ראפ שניצ ןלאצ וצ רעדא םעטסיס־ענזישטשנאפ םעד טיול ןטעבראפא ןלאז ייז םאוו

 .ןדאב םעד
 ,וואפעזוי ןיא ןדיי א ןופ השקב יד עיצארטסינימדא יד פא טפראוו 1835 ראי ןיא
 וויטאמ םוש ןייק ןראוועג ןבעגעגנא טשינ זיא ייברעד ,ןדאב ןבעג םיא לאז׳מ זא

 (11 .גאזפא ןופ
 ןבאה םאוו ,וואפעזוי ןופ ןדיי 10 עיצארטסינימדא יד ראפ טגייל ראי ןקיבלעז ןיא
 ־עג טאה יז ווו ,ץיוואנילאק ןיא ןדאב ןבעג ייז טעוו יז זא ,ןדאב ןגעוו ןדנאוועג ךיז
 יד .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעפרעד עלא ןופ ןדיי יד ןרירטנעצנאק טלאוו

 ־קעפסרעפ יד ,ךיז טייטשראפ ,טקעמשעג טשינ רעייז טאה ןטאדידנאק 10 עקיזאד
 זיא םעד ןופ .ןשיטאטש םעד טאטשנא "ריווער" ןשיפראד א ןיא ןעניווו ןופ וויט

 (12 .ןראוועג טשינראג
 טימ ןדנאוועג רעניווונייא (רעשידיי) רענישרעבעש א ךיז טאה 1841 ראי ןיא
 ־םיורא ןוא שניצ ךיוא ןדאב ןלייטוצ םיא לאז ןעמ ,עיצארטסינימדא רעד■ וצ השקב א
 ימוא טעוו רע סאוו ,דרעפ ראפ א ןוא ןסקא ראפ א ןופ םעראפ רעד ןיא ,ךליה ןבעג
 טשינ ןראוועג ןפראוועגפא זיא גנודנעוו עקיזאד יד .ראי יירד ןופ ךשמ ןיא ןרעק

 (13 .וויטאמ םוש ןייק ייברעד קידנבעגנא
 א ןופ השקב יד ןפראוועגפא עיצארטסינימדא יד טאה ראי ןקיבלעז םעד ןיא
 ןיא לייוו" ,וואשיראה ךראד םעד ןיא ןדאב םיא ןבעג ןגעוו ,יקסאיפ־־עיקסור ןופ ןדיי
 יוו ךעלדעש רעמ ןענייז םאוו ,ןדיי עפורג עכיירלאצ א ןאראפ ןיוש זיא וואשיראה
 ,טייקמערא יד ןעוועג רעבא זיא גאזפא םעד ןופ וויטאמ רעקידרקיע רעד ."ךעלצונ

 .10 רעמונ טנעמוקאד עז (11

 רעד ןיא םאת ,טקאפ םעד ןופ רימ ןעמענ גאלשראפ רעקיזאד רעד .9 רעמונ טנעמוקאד עז (12
 .החפשמ עשידיי 1 ראנ טרירוגיפ 1939־ 1938 ראי ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ המישר

 .12 רעמונ טנעמוקאד עז (13
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 ןענעק טעוו רע יצ טלפייווצעג טאה׳מ ;דיי רעד ןענופעג ךיז טאה׳ס רעכלעוו ןיא
 (14 .טפאשטריוו יד ןטלאהפיוא

 ןלייטוצ םיא לאז׳מ ,1841 רעבמעוואנ ןט16 ןופ ,ןאמרעמוז ןמל,ר ןופ השקב יד
 ־ימדא רעד ןופ זיא ,"יישעיצ ןאפ" םישרוי ןא םענעבראטשעג םער ןופ ןדאב םעד

 (15 .ןראוועג ןפראוועגפא עיצארטסיב
 ־ראפ ןופ ןדיי יד ןופ גנודנעוו עוויטקעלאק יד ןפראוועגפא רעטייוו טרעוו םע
 ראי ןיא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןיא ןבעגעגניירא ןבאה ייז םאוו ,דארגאנ
 ןבעכ ייז לאז׳מ ןטעב ייז ווו ןוא ,שארטס ןסיוועג א ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד ,1846
 ןרעוו ןעמונעג לאז םאוו ,וואכראק טוג םעד ןיא םיחטש־ןדאב ןופ לאצ ערעסערג א
 ןשיווצ ןלייטעצ ןדאב םעד טעוו רעכלעוו ,ןאמדלאג ףסוי ןסיוועג אך רוד טכאפ ןיא
 ןוא ןלאצפא עלא ןענאמנייא ייז ייב טעוו רע ןוא דארגאנראט ןופ טיילסדנאל ענייז
 ־פא זיא גאלשראפ רעקיטסניג עיצאנידרא רעד ראפ רעקיזאד רעד ךיוא .ןרעייטש
 ןרענעלקראפ וצ ךארג םעד ןופ שטנווו רעד טשינ זיא םע" לייוו ,ןראוועג ןפראוועג

 (16 .״רעטיג ענייז ןופ חטש םעד
 רעד ןופ המישר רעד ןיא ךלימ לדנעמ לארשי ןופ ןעמאנ םעד ןופ ןלעפ סאד
 גנודנעוו ןייז ךיוא זא ,תודע טגאז 1847־1846 ראי ןופ גנורעקלעפאב רעשיפראד
 ־לעז םעד טלייטעג טאה ,ןיכוס ךראד ןיא ןדאב ןטכאפ וצ 1846 רעבמעוואנ ןט22 ןופ

 .ןעגנודנעוו עקידרעירפ יד ןופ לרוג ןקיב
 שטשאמאז ןופ ןדיי לאצ רערעסערג א ןופ 1842 ראי ןיא ךיז ןדנעוו םאד טשרע
 טאה ,ןדאב ןבעג וצ ייז השקב רעד טימ עיצאנידרא רעד ןופ טעטש ערעדנא ןוא
 ־עג זיא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא יד זא ,וצרעד טכארבעג
 .םענראפ ןטיירב א ןיא דרע ךיוא ןדיי יד ןצעזאב וצ טקעיארפ םענעגייא ןא טימ ןעמוק
 רעד ןופ טעטש יד ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנודנעוו עזייוונסאמ יד
 טסוגיוא ןט26 םעד ןבעגעגסיורא ,ץעזעג ןטימ תוכייש ןיא ןעוועג זי.א עיצאנידרא
 רעד ןופ טיירפאב טאה טעבראדרע .ןדיי יד ןופ טכילפ־רעטילימ רעד ןגעוו ,1827
 ־עג ןטורקער יד טאה׳מ .טסניד־רעטילימ רעשיראצ רעד ןופ טכילפ רעקיראי־30־25
 .ןעמייה יד ןופ רעטעמאליק רעטנזיוט ךס א ןגעלעג ןענייז םאוו ,רעטרע ןיא טקיש
 תוחפשמ יד ןלייטעצ ןופ ראפעג רעד ןגעק ןענעראוואב טלאוועג ךיז ןבאה ןדיי יד
 ךיוא טקוקעג טשינ זא ,רעדנווו ןייק טשינ רעבירעד זיא םע .טייצ רעגנאל אזא ךיוא
 ־עצנאק רעלארטנעצ רעד ןוא עיצארטסינימדא רעד ןופ גנולעטש רעוויטאגענ רעד
 וצ ךיז זייוונסאמ ןביוהעגנא גנורעקלעפאב עשידיי עקידלטעטש יד טאה ,עיראל

 .ןטעבראאב םוצ ןדאב ייז ןלייטוצ ןגעוו ןדנעוו

 לאז ןעמ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד טגיילעגראפ טאה עיצארטסינימדא יד
 ,םיחטש עטעבראאב־טשינ יד ןיא ןדאב גראמ 900 ןלייטסיוא ןדיי עקיזאד יד ראפ
 ־גייא טפראדעג טאה טאדידנאק־טסינאלאק רעדעי .רעפרעד יד ןיא ךיז ןעניפעג םאוו
 ־דא רעד ןיא ןבילבעג טלאוו םע םאוו ,עיצואק ןדליג עשיליופ 200 זיב 100 ןופ ןגייל
 ־טפאשטריוו ערעדנא ןוא זיוה א ןעיובסיוא טשינ ךיז טעוו רע זיב ,עיצארטסינימ
 ־אלאק יד לאז ןעמ זא ,טגיילעגראפ םעד ץוח טאה עיצארטסינימדא יד .םינינב עכעל
 ןעיירפאב ייז לאז ןעמ ןוא םינינב ערעייז ראפ טסיזמוא ץליהעג ןבעגסיורא ןטסינ
 ריא ןיא ,ןכארטשעגרעטנוא טאה עיצארטסינימדא יד .שניצ ןלאצ ןופ ראי 2 ריוא
 ־טנע רעלענש ראג א ןשטנווועג זיא םע זא ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ ווירב

 .13 רעמונ טנעמוקאד עז (14

 .14 רעמוב טנעמוקאד עז (15

 .15 רעמוג טנעמוקאד עז (16
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 טאה םאוו ,עיסימאק רעד ןופ טייקיטעט רעד וצ ןטערטוצ ןטיט תוכייש ןיא רעפ
 גנוריטורקער רעד טימ תוכייש ןיא) תומישר־גנורעקלעפאב יד טלעטשעגנעמאזוצ
 ןגארטרעבירא ךיז רעלענש םאוו טלאוועג ןבאה ןטאדידנאק־ןדיי יד .(רעטילימ ןיא
 ־יס ראפ המישר יד טלעטשעגנעמאזוצ טרעוו םע רעדייא ,ףראד ןיא טעטש יד ןופ

 (17 .טסניד־רעטיל
 טנורג ןיא זיא טעבראדרע ףיוא ןדיי ןצעזאב וצ טקעיארפ רעקיזאד רעד ךיוא
 םאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ רעד ראפ ךעלמעננא ןעוועג טשינ
 עיצואק עטגנאלראפ יד זיא ייז ראפ.טייקמערא רעד ןשיווצ ןופ טריטורקער ךיז טאה
 ־אב רעטייוו ךיוא עיראלעצנאק עלארטנעצ יד ךאנ טאה םעד ץוח .םיורג וצ ןעוועג
 ־סערא רעשידיי רעשיטאטש רעד טעבראדרע ךיוא ךיז ןצעזאב ןופ עיצקא יד טרעווש
 ןפיוא ןדיי יד ךיז ןצעזאב וצ יז טביולרעד ,1843 ראונאי ןט2 ןופ ווירב ריא ןיא .טייק
 ןדנעוו ךיז ןלעוו םע ןעוו ,לאפ םעד ןיא ראנ ,ןטקארטנאק ייז טימ ןסילש וצ ןוא ןדאב

 "סעקאלוו" ייווצ םנטםדניס ןעמענ לאז עדעי עכלעוו ןופ ןעמאזוצ תוחפשמ עכעלטע
 ןעגנאגעג ךעלטנגייא זיא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד .(ןראטקעה־רעקא) ןדאב
 םאוו ,עינאלאק עשידיי ןייר א ןרעוו ןפאשעג ןפוא אזא ףיוא לאז םע זא ,םעד ןיא
 ־אלאק יד .רעפרעד עכעלטסירק יד ןופ טייוו חטש ןסיוועג א ףיוא ןעניפעג ךיז לאז
 ,ראי יירד ןופ ךשמ ןיא ןובשח םענעגייא ןפיוא ןעיובסיוא ךיז טפראדעג ןבאה ןטסיג
 עדעי .שניצ םעד ןיא תוחנה ןוא ךליה םוש ןייק ןעמוקאב טפראדעג טשינ ןבאה ייז
 ־יופ 200 םנטסדנימ ןגיילוצנייא ביוחמ ןעוועכ זיא תוחפשמ עשיטסינאלאק יד ןופ

 .עיצואק ןדליג עשיל
 רעד ןופ גנודנעוו יד ןפראוועגפא פיצנירפ ןיא טאה עיראלעצנאק עלארטנעצ יד
 ,עכעלזא עיצאנידרא רעד ןופ עסאק רעד ןיא ןגארטניירא סאד .טייקמערא רעשידיי
 ןריזילאער וצ טכאמעג ךעלגעממוא שיטקאפ טאה ,םעמוס עקיזיר טייצ רענעי ראפ

 .דרע רעד ףיוא ןטאדידנאק עכעלגעמראפ־טשינ יד ןופ ךיז ןצעזאב םאד
 ןופ טקעיארפ ןקיזאד ןופ לרוג םעד ןגעוו תועידי עקידרעטייוו רעבא ןלעפ םע
 וליפא ךיז ןלאז םע ןעוו ,ןייז רעשמ רעבא ףראד ןעמ .עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד
 ־באנ טנעקעג ןבאה םאוו ,ןטאדידנאק עקיליוויירפ רעמ רעדא עכעלטע ןעניפעג ןאד
 ךעלסילשסיוא ןעוועג םאד ןענייז ,עיצארטסינימדא רעד ןופ ןעגנוגגידאב יד ןמוק

 .ןדיי עכעלגעמראפ
 ־רעד ןעמוקאב תוחפשמ עשידיי ריפ םיוק ןבאה ,טנאמרעד ןיוש ןבאה רימ יוו
 יד ןעמענראפ וצ עיצארטסינימדא ןוא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ ןשינעביול
 ייב .1842 ראי ןיא ןראוועג ןבעגעגנא ןענייז סעטיב עקיזאד יד .םיחטש־דרע עקידייל
 ־םניא־ומכ א ,גנוקרעמאב עקידהנושמ א ךיז טניפעג תושקב עקיזאד יד ןופ עגייא
 ןעמענוצנא ןגעק טשינ ללכב" זיא יז זא ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיצקורט
 םאוו ,םיללכ יד טגנערב עיצקורטסניא עקיזאד יד ."טפאשטריוודנאל רעד ךיוא ןדיי
 םיללכ עקיזאד יד (18 .טעבראדרע ףיוא ןדיי יד ןופ ןיז ןצעזאב םוצ תוכייש א ןבאה

 ךיז ןעניפעג םע ווו ,רעפרעד ענעי ןיא ראנ ןצעזאב ךיז ןענעק ןדיי יד זא ,ןעמיטשאב
 ;קאלוו ןייא יוו ,ערענעלק ןייק טינ םיקדח־דרע ןלייטוצ ייז ךראד ןעמ זא ;ןדיי ןיוש
 גנוניימ עטוג א ןבאה לאז עיצאזינאלאק רעקיזאד רעד ךיוא טאדידנאק רעדעי זא
 עטקידיילרעד וויטיזאפ עקיזאד יד ןופ עדעי .גנוריפפיוא רעקידרעירפ ןייז ןגעוו
 םעד ןופ "עיצאדנעמאקער" א טימ גנוקרעמאב א טאהעג ךיוא ךאנ טאה תושקב
 4 עקיזאד יד םאוו ,טקאפ רעד זיא שיטסירעטקאראכ .״שטולק״ ןופ רעטלאווראפ

 .18 רעמונ טנעמוקאד עז (17

 .18 רעמונ טנעמוקאד עז (18
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 ןעמונעגפיורא טשינ ללכב ןענייז ,ןדאב ןעמוקאב תועמשמ ןבאה עכלעוו ,ןטאדידנאק
 .1847 ־ 18$6 ןראי יד ראפ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ תומישר יד ןיא ןראוועג
 םעד ןזאלראפ טזומעג ןבאה תוחפשמ 4 עקיזאד יד ךיוא זא ,םיתא ןופרעד טמוק םע
 ־םינימדא רעד דצמ םענאקיש ןוא תושיגנ ענעדיישראפ יד ןופ טאטלוזער ןיא ןדאב
 יוזא .ןדאב ייז ןטלייטעגוצ ןפיוא ןטלאהסיוא טנעקעג טשינ גנאל ןבאה ייז ;עיצארט
 טריפעג ,טעבראדרע ?!יוא ןצעזאב וצ ךיז ןדיי יד ןופ עיצקא עשיכיטס יד זי.א םתא
 ןופ רעבאהטכאמ יד ךרוד ןראוועג טריזילאראפ קידנעטשלופ ,געוו ןלעיציפא ןא ךיוא

 .עיצאנידרא רעד

 רעד ןיא ןדיי־םפראד יד וצ תוכייש א ןבאה םאוו ,ןטנעמוקאד יד ןופ טייהרעמ יד
 ,"םירעיו• יד ראפ דיי רעכעלדעש א" :גנונעכייצאב יד ךיז ךיוא ןגארט עיצאנידרא
 טנכייצאב ןענייז םאוו ןדיי יד ןגעק ;"רצוא־הכולמ ןראפ דיי רעכעלדעש א" רעדא
 ;גירק עתמא ןא ןראוועג טרעלקרעד ז־־א סעקיטסירעטקאראכ עקיזאד יד טימ ןראודעג
 טפראוו ןעמ .ןפוא ןדיפרעפ רעייז א ףיוא זייוונטייצ ןבעל םאד רעווש ייז טכאמ ןעמ
 ־םיוא ,תוריסמ ,ןטראפאר רעטרעדנוה ייז ןגעוו טביירש ןעמ ;ךראד ןופ םיורא ייז
 טלאוו עיצארטסינימדא רעד ןופ גנואיצאב ןימ. רעד .ןכיילג םאד ןוא ןעגנוניימ ,ןזייוו
 םיריבג יד וצ לשמל ,ןדיי יד ןופ עפורג רעניילק ראג א וצ טעדנירגאב ןעוועג רשפא
 ־עוושט ,םעינלאמס• יד ןופ םרעמיטנגייא ,םרעטכאפ־לימ עסיורג ,ןראטאדנערא יד)
 טרעוו םע .(עירטסודניא רעשיפראד רעד ןופ ןטקעיבא ערעדנא ןוא ,ןקירבאפ־םעק
 ראג טרעוו "טייקכעלדעש" ןיא גנוקידלושאב יד — עטרעקראפ םאד ןאטעג רעבא
 ,םרעבעוו ,םירעיופ יד וצ :רעפרעד יד ןופ טייקמערא רעשידיי רעד וצ טעדנעוועגנא
 ־יימ ענייפ ראג ןעמוקאב ייז ,ןגעקאד ,ןדיי עכייר יד .ערעדנא ןוא םרעטכאפ עניילק
 יד .םיחטש-דרע ןעמענראפ וצ טייקכעלגעמ יד רעביא ךיוא ןעמ טזאל ייז ;ןעגנונ
 ןראוועג ןבעגעגרעביא זי.א םאוו ,גראמ 68 וליפא טגאמראפ יראאפ ןיא עטוה־זאלג

 .רענעש םאווקניפ ןדיי ןכר םעד — רעמענרעטנוא םעד ךרוד ןצונאב םוצ
 ־ידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ רעטעבראטימ עלא טשינ
 רעד ןוא טאנידרא םעד ןופ גנולעטש רעד טימ ןעוועג םיכסמ רעבא ןבאה עיצאנ

 שוריפב ןוא שיטסירעטקאראכ .עגארפ רעקיזאד רעד ןיא עיראלעצנאק רעלארטנעצ
 יד ןופ גנואיצאב עכעלשטנעמ טשינ ןוא עטכערעגמוא עטלוב יד טרירטסוליא טרעוו
 םעד ןיא גנתעקלעפאב רעשידיי רעד וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעריפ
 ־גוא טנידראפ רעדנוזאב ראג .עיקסאלפ ףראד םעד ןי.א םירעיופ עשידיי יד ןופ ןינע
 ־דעש רעטשרמולכ רעד ןופ גנוקידלושאב יד זא ,טקאפ רעד ןרעוו וצ ןכארטשעגרעט
 ־עגפא טרעוו ,ןטסירק םירעיופ יד ראפ םירעיופ עשידיי עקיזאד יד ןופ טייקכעל
 ־דא רעקסיאמאז רעד ןופ עטמאאב יד ןופ רעייטשראפ עכעליורטראפ יד דצמ ןפראוו
 ־עיופ עקיטרא יד ךרוד ןפראוועגפא ךיוא ןרעוו ןפרוווראפ עקיזאד יד ;עיצארטסינימ
 ףראד ןיא (ןדיי יד טימ ןעמאזוצ) ןעניווו םאוו ,ןטםינאלאק עשישטייד יד ןוא םיר
 דמ ךראד ןקיזאד ןיא טאה עיצאנידרא רעד ןופ רעריפ יד ןופ קיטילאפ יד .עיקפאלפ
 עטיירגעגוצ־שירעטסימ יד ןלאפעגכרוד זיא אד .לאפכרוד ןקידנרעטעמשעצ א ןטיל
 ־טנגייא ."טייקכעלדעש" רעייז ןגעוו םירעיופיעשידיי יד ןגעק גנוקידלושאב עשלאפ
 א יוו רעיופ ןשידיי א ןענעכייצאב וצ ידכ ךס ןייק טפראדעג טשינ ןעמ טאה ךעל
 ךאנ טפאשטריוודנאל ןייז וצ באגוצ א יוו טאה רע ביוא ןעוועג גונעג .ךכעלדעש"
 ־טייצ טקיטפעשאב (טייצטינש רעד תעב) טאה רע ביוא ;טלדנאהעגוצ םעפע טימ
 ןטלאהעג ךאנ טעבראדרע ןייז וצ טאה רע רעדא ;רעטעברא־ןיול עכעלטסירק קילייוו
 ןזאלראפ וצ ןליופאב םיא לאז׳מ ידכ ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא םאד .טקאפ לקיטש א
 טעבראאב ,ןלאפ עטפא ןיא ,טאה רע םאוו ,ןדאב ןייז ןעמענוצ לאז׳מ ,ךראד םעד

 .ןא זייוודניק ןופ
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 ־סינימדא רעד ןופ רעבאהטכאמ יד ראפ זיא ףרוווראפ רעטנאמרעדנביוא רעד
 ;ךראד ןופ ןדיי יד ןקיטייזאב וצ ידכ ,דיירסיוא רעמעווקאב רעייז א ןעוועג עיצארט

 .ךראד ןיא ןעעשעג םע סאוו תולווע עלא ראפ דלוש יד ייז ךדא ןפראוווצפיורא ידכ
 ־טאזקרעמפדא יד ןעיצוצפא םעד ןיא ןעעאגעג רעדנוזאב זיא ןסאלק עקידנציזאב יד
 רעייז ןופ תוביס עכעלטנגייא יד ןופ טנעמעלע ןשיטאטש ןוא רעיופ םעד ןופ טייק
 ,עטצונעגסדא יד ןופ ןראצ םעד ןוא קרעמפיזא םעד טעטכירעג ,ןכב ,טאה׳מ .טיונ
 ־־עיצאנימירקסיד ןריזינאגרא ךרוד ערעדנא ןשיווצ ,םירעיופ עיצאנידרא רעד ךרוד

 .ךראד ןופ טיונ רעד ןיא עקידלוש עטשרמולכ יד יוו ,ןדיי יד ןגעק םעיצקא
 ןביוהעגנא ךיז טאה עיקסאלפ ךראד םעד ןיא םירעיופ עשידיי יד ןופ ןינע רעד
 ןפיוא ,טקיטכעמלופאב ןאד טאה עיראלעצנאק עלארטנעצ יד .1843 רעבאטקא ןיא
 רעד ןופ םעיסעס יד ןופ רעציזראפ םעד) ןיקסוואקנארפ ןופ טראפאר םעד ןופ ךמס
 יקסוואקנארפ .עיקסאלפ ךראד םעד ןיא גנושראפסיוא ןא ןריפוצכרוד (עיצאנידרא
 יד ןקידעש ךראד ןקיזאד םעד ןופ טירעיופ עשידיי יד.זא ,ןגארטעגוצ ,ונייהד ,טאה
 ־ראפ ןאד טאה עיראלעצנאק עלארטנעצ יד "אווטסיירכאש" רעייז טימ םירעיופ
 ןבייהנא ייז לאז׳מ ,םירעיופ עטנאטרעד יד טימ ןריסערעטניאראפ וצ ךיז טנדרא
 (19 .ךראד םעד ןופ ןצעזוצסיורא ייז טייקכעלגעמ יד ןלעטשטסעפ ןוא ןשראפכאנ
 ןראוועג טריזינאגרא ןיקסוואקנארפ ןופ זיא עיצקא עקיזאד יד זא ,םיוא טמוק םע
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,אסריג ,עיקסאלפ טוג םעד ןופ ראטאדנערא םעד טימ תופתושב

 .ןטסינאלאק עשידיי יד ןקיטייזאב וצ טריסערעטניאראפ ךעלנעזרעפ
 ןופ עיסימאק א טקישעגסיורא ,1843 רעבמעצעד ןיא ,טאה עיצארטסינימדא יד
 ־יליפ ,"שטולק" םעד ןופ ראטקעפסניא סעד ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,ןאזרעפ ייווצ
 .ןעלאה — אקספיל ענימג רעד ןופ טיאוו םעד ןופ רעטערטראפ םעד ןוא ,יקסוואפ
 (20 .גנושראפסדא ןא טרא ןפיוא ןריפוצכרוד ןעוועג זיא עיסימאק רעד ןופ ליצ רעד
 םירעיופ טכא ןופ גנורעלקרעד עיונעג א ןעמאזוצ טלעטש עיסימאק עקיזאד יד
 יד ,עיקסאלפ ףראד ןיא ןעניווו םאוו ,ןטסינאלאק עשטייד ייווצ ןוא (עכעלטסירק)
 ערעייז טימ ןעמאזוצ ךיז ןקיטפעשאב ןטסינאלאק עשידיי יד זא ,ןרעלקרעד םירעיופ
 ןריפרעבירא טימ ,באגוצ א יוו ,ךיז ןעמענראפ ייווצ ןוא טעבראדרע טימ רעדניק
 ןעגנערב םאוו ,ןשטנעמ עקיאור ןענייז ייז זא ;םירחוס רעשטשאמאז ראפ תורוחס
 ןייק טימ טשינ ללכב ךיז ןקיטפעשאב ןדיי עקיזאד יד .ןדאש ןייק טשינ םענייק
 ־טסירק וצ ייז ןעגניד ןטעברא־דלעפ עקידנגנירד ראג יד ןופ טייצ רעד ןיא .לדנאה
 .טעברא יד ןקידנעראפ ןכאנ ךיילג ןדל םעד םדא ןלאצ ייז ןעמעוו ,רעטעברא עכעל
 עכעלטסירק ןוא עשידיי יד ןופ ןבעלנעמאזוצ םאד זא ,וצ ךאנ ןביג סרערעלקרעד יד
 זיא םאוו ,הפירש רעד תעב — רעמ ךאנ ;ףרוווראפ זיא םע ןכלעוו ןא ןענייז םירעיופ
 רעזייה ערעייז ןיא םיפרשנ יד ןעמונעגניירא ןדיי יד ןבאה ,ךראד ןיא ןעמוקעגראפ
 ץליהעג־יוב םעד ןעגנערב וצ ידכ ,דלאוו ןיא ןרופ ערעייז טקישעגסיורא ןבאה ייז ןוא

 .עטנערבעגפא יד ראפ
 ־אלאק עשטייד 2 ,םירעיופ 8 ןבירשעגרעטנוא ןבאה גנורעלקרעד עקיזאד יד
 ־ידיי יד ןגעוו עיסימאק רעד ןופ גנוניימ יד .רעדילגטימ־עיסימאק יד ךיוא ןוא ןטסינ
 גנונעקרענא רעדנוזאב טימ .םירעיופ יד ןופ גנוניימ יד טקיטעטשאב םירעיופ עש
 עשידיי יד םאוו ,טקאפ םעד עיסימאק רעד ןופ רעדילגטימ עדייב רעטנוא ןכיירטש
 ןבאה רימ" :טעבראדרע וצ ןראי עטסגניי יד ןופ רעדניק יד וצ ןעניווועג םירעיופ

 .21 רעמונ טנעמוקאד עז (19

 .22 רעמוג טנעמוקאד עז (20
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 ןבאה ןוא ןזייאבארג ןטיט ,ענארב רעד טימ ןעכנאנעג ןענייז םאוו ,ןיז ערעייז 'ןעזענ
 ."ןזייארעקא ןיא ןסקא יד ןביר&עגנא

 ־יימ רעדי טיול ,ןאק — טסרעפרעבא לקסאכ רעטעבראדרע יד ןופ רענייא
 .ףראד ןצנאג ןראפ ליפשייב רעטוג א יוו ןעניד ,עיסימאק רעד ןופ גנונ

 ןופ ראדנערא םוצ עיסימאק רעד ןופ גנורעדאפפיוא רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 יד טיט תוכייש ןיא ןעגנורעלקפיוא ןבעג ןוא ןעמוק לאז רע זא ,עיק^אלפ טוג םעד
 ־עגפא ךיז רע טאה ,טפאשראפ םיא ןבאה ןלאז עיקסאלפ ןופ ןדיי יד סאוו ,םתאש
 רע טעדלעמ םעד ןגעוו .גנורעלקפיוא עקירעהעג יד ןבעגוצפא ןוא ןעמוק וצ טגאז

 .ןינע םעד ןופ טקא םוצ טגיילעגייב זיא םאוו ,ווירב א ןיא
 פא טיג ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ רעבא גנורעדאפפיוא רעד ףיוא
 ,גנורעלקפיוא רעקיזאד רעד ןיא .1844 ראורבעפ ןיא טשרע גנורעלקפיוא ןא אסריג
 ־בערא רעקיזאד רעד ךיז טכאלקאב ,ןאט ןקידנענייוו רעייז א ןיא ןטלאהעג זיא םאוו
 ןעוועטאבעלאב עכלעוו ,םירעיופ עשידיי יד ןופ ןברק א ןלאפענ זיא רע זא ,ראטאד
 טנאסערעטניא .רעטעברא־ןאזעס יד וצ ם יא ייב ןעמענ ןוא ןדאב ןטסעב םעדי ףידא
 רענישרעבעש ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ ןעגנוקרעמאב עקידיינש ראג יד ןענייז
 םאסריג ןופ דנאר ןפיוא טנכייצעגנא ןענייז םאוו — יקסוואטסנאשזכ — "שטולק"
 ־שלאפ יד ףיוא ןעגנוקרעמאב ענייז ןיא ףיוא טזייוו יקסוואטסנאשזכ .ווירב-נאלק

 .ראטאדנערא םענופ עגאלקנא רעד ןיא ךיז ןעניפעג םאוו ,ןטייק

 םוצ ווירב ןייז ןיא טריטנעמאק ,יקסוואפיליפ ,"שטולק" ןופ ראטקעפסניא רעד
 יד היוא טזייוו ןוא אסריג ןופ עגאלקנא יד "שטולק" רענישרעבעש ןופ רעטלאווראפ
 ־יזאד רעד ןיא ןאראפ ןענייז םאוו ,ןפרוווראפ יד ןופ טייקיזאלנדאב עקידנעטשלופ
 .גנוניימ עטסעב יד עיקסאלפ ןופ םירעיופ עשידיי יד םיורא טיג רע .עגאלקנא רעק
 ,שינעמכאפ ראנ ,דצ םענעי רעדא םעד ראפ תוינפ ןא ,ךעלכאז זי.א גאזסיורא ןייז

 .ןעמעלבארפ עשירעיופ יד טוג ןעק םארו
 ־סנאשזכ — .אפוג ״שטולק״ רענישרעבעש רעד ןופ רעטלאווראפ רעד טאה ףוסל

 עיצארטסינימדא רעד וצ ווירב ןכעלטמא ןייז ןיא ,1844 ראורבעפ ןיא — יקסוואט
 ־רעפ א רענייז ןופ ךמס ןפיוא זא ,טלעטשעגטסעפ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ
 עקידרעטייוו יד וצ ןעמוקעג רע זיא םירעיופ יד ןשיווצ גנושראפסיוא רעכעלנעז

 :ןריפסיוא
 ;עי,לפאלפ ןיא ןטסינאלאק עשידיי .יד ןופ ןדאש םוש ןייק טינ ןבאה םירעיופ יד
 ־אד יד ;אפרינ יוו ןיול ןרעסעב א רעטעברא־ןיול עכעלטסירק יד ןלאצ ןדיי יד זא
 םאוו ראנ טשינ ,ןדיי עקיזאד יד ;ןדיי יד ייב ןטעברא רעסעב ןליוו רעטעברא עקיז
 ןוא .ףליה טיט ןגעקטנא ראג ייז ןעמוק ייז ,אברדא — םירעיופ יד טשינ ןקידעש ייז
 וצ קיאעפ זיא םאוו ,ןשטנעמ ןטכעלש א יוו ןאסריג ףוסל טלפמעטש יקסוואטסנאשזכ
 יד ןציש ףראד ןעמ זא ,טסעפ רע טלעטש ריפסיוא ןייז ןיא .םישעמ עטסגרע יד

 .ןעגנוגלאפראפ םאסריג ןגעק עיקסאלפ ןיא ןטסינאלאק עשידיי
 ־עגפא ןענייז םאוו ,ןטראפאר ןוא ןעגנורעלקפיוא ,ןעגנורעלקרעד יד ךאנ טשרע
 ־שלאפ יד ןזיוואב קימיטשנייא ןבאה עלא םאוו ןוא ןאזרעפ 11 ךרוד ןראוועג ןבעג
 יד ריז טאה ,ןעגנוקידלושאב םאסריג ןוא יקסוואקנארפ ןופ טייקיליווזייב ןוא טייק
 ץראמ ןט14 ןופ ווירב ריא ןיא .טליפשראפ ראפ ןזיוואב עיצארטסינימדא עלארטנעצ
 םע טריציפילאווק ןוא ךעלכאז טינ ראפ אסריג ןופ עגאלקנא יד יז טנעקרענא ,1844
 רעבמעוואנ ןט8 םעד .טקידנעראפ טשינ ךאנ םע זיא טימרעד רעבא (21 .ןרילונא וצ
 םעד ףיוא — ״שטולק״ רעקספיל םעד ןופ רעטלאווראפ רעד רעביא ךאנ טקיש ,1844

 .24 רעמונ טנעמוקאד עז (21
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 גנוריפפיוא רעד ןנעו־, טראפאר א — עיראלעצגאק רעלארטנעצ רעד ןופ גאלשראפ
 ןעגנורעלקרעד יד זא ,טסעפ טלעטש רע .עיקסאלפ ךראד ןיא תוחפשמ עשידיי יד ןופ
 ןקיזאד ןיא ןעניווו םאוו ,ןטסינאלאק ןוא םירעיופ יד ןופ ןעמוקאב טאה רע םאור
 עקיטרא יד ןופ גנוריפפיוא עזאלפרוווראפ ןוא גנוניימ עטונ יד טסעפ ןלעטש ךראד
 ־ראפ רעייז ףיוא ןכאוו טעוו רע זא ,וצ רעבא טנאז רעטלאווראפ רעד .םירעיופ־ןדיי
 טימ הריתס ןיא ןייז ןלעוו סאוו ןלאפ יד ןיא ןייז עידומ ףכית טעוו ־ןוא ךיז ןטלאה

 (22 .ןטפירשראפ יד
 ־טנעצ רעד ןופ ךיז ןטלאהראפ ענדאמ א לאפ ןקיזאד םעד ןיא ןריוורעסבא רימ
 עקיאור יד ןרינימירקסיד וצ ןליוו ריא ןיא קידתוגשקע זיא םאוו ,עיראלעצנאק רעלאר
 שאוו ןוא ץנעטסיזקע רעייז שןיוא רעווש ןעוועראה םאוו ,םירעיופ עמאזטעברא ןוא
 רעד ןופ עסאק רעד ןיא ןטסנידראפ ערעייז ןופ לייט ןקידנטיידאב א ןיירא ןגארט

 .ןדאב ןופ שניצ םעד יוו עיצאנידרא
 ףראד ןופ םירעיופ יד זא ,סיורא ךיז טזייוו ,ןטנעמוקאד עקיזאד יד ןופ טכיל ןיא
 ־ידיי יד טקינייאראפ טאה םאוו ,טעטיראדילאסךסאלק יד טיהעגפיוא ןבאה עיקסאלפ
 — יעצונסיוא ןעמאזניימעג םעד ןכעק ךמאק רעייז ןיא שירעיופ עכעלטסירק ןוא עש

 .ראטאדנערא םעד
 ־עלרע ךעלנייווענרעסיוא רעד ןרעוו וצ ןכארטשעגרעטנוא ךיוא טנידראפ םע
 סעד ןופ רעטערטראפ םעד ןופ ןינע ןקיזאד ןיא גנאכוצ רעקידמידדצ־ןא ןוא רעב
 סאוו ,"שטולק" ןופ רעטלאווראפ סעד ןוא "שטולק" ןופ ראטקעפסניא טע- ,טיאוו
 טלעטשעגנגעק ךיז ייז ןבאה ,זיירק ןטריגעליווירפ ם עד וצ טרעהעג ןבאה ייז שגה
 ־עגרעטגוא זיא םאוו ,עצעה א ;עצעה רעשידיי־יטנא רענעזאלבעגרעדנאנאפ רעד
 ךרוד ןראוועג טריפעגסיוא ןוא עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ךרוד ןראוועג טציטש
 טייז ןייא ןופ תודע טגאז סאד .שירעיופ עשידיי יד ןגעק ןטימעסיטנא ענעפא ייווצ
 עכעלטסירק ןוא עשידיי יד ןופ טיונ רעמאזניימענ רעד ןופ ןייזטסווואב שעד ןגעוו
 ־יסערגארפ־קראטש א ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא שירעיופ
 ־אז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןיא עטמאאב עקירעדינ יד ןשיווצ עפורג רעוו
 ־בערעגמוא רעד יבגל קיטליגביילג ןבילבעג טשינ זיא סאוו ,עיצאנידרא רעקסיאמ
 א ןעוועג םע זיא רעכיז .ןדיי יד יבגל ןעגנאגאב ןרעוו סאוו ,תולווע יד ןוא טייקיט
 ־עגסיורא זיא׳מ ןכלעוו טימ ,טומ רעד תישאר ,תודע טגאז םאד .עפורג עקראטש
 ־רא םעד ןופ ןראוועג טציטשעגרעטנוא ןענייז םאוו ,ןעגנוקידלושאב יד ןגעק ןטארט

 .עיראלעצנאק רעלארטגעצ רעד ןוא טאניד
 ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ םקווו רעד זא ,ןסאלשעגסיוא טשינ זיא םע
 ןוא 1847־1838 ןראי יד ןיא ןקרעמאב רימ םאוו ,עיצאנידרא רעד ןופ רעפרעד יד
 ־וקעג דנאטשוצ זיא רעפרעד יד ןיא טעטש יד ןופ ןדיי יד ןופ גנורעדנאוורעביא יד
 עטמאאב עקירעדיג יד ןוא שירעיופ יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעליטש רעד ייב ןעמ
 טקוקעג טשינ סאוו ,טקאפ רעד ןשטייטסיוא ךיוא ןאק סאד .עיצארטסיגימדא רעד ןופ
 ןוא ןטאבראפ ענעדיישראפ ,"ןעגנולדיזסיוא" יד ,טכיזפיוא רעשיאייצילאפ רעד ךיוא
 עקיזאד יד ןופ ךשמ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ לאצ יד זיא ,ןטייקירעווש
 םאוו ,תוחפשמ עשידיי יד ןופ לאצ יד .טנעצארפ 30 ףיוא ןגיטשעג קיסעמלאצ ראי 9

 רעשידיי רעד ןופ טנעצארפ 36 טכאמעגסיוא טאה טעבראדרע ייב ךיז ןקיטפעשאב
 זגייצ רעד ןופ ךשמ ןיא רעטעבראדרע עשידיי ןופ לאצ יד זיא ךיוא .ינורעקלעפאב

 .טנעצארפ 36 טימ ןגיטשעג
 ־רעטנוא יד ןוא רעיודסיוא רעד ןעוועג לאפ ןקיזאד ןיא ייא ראטקאפ־טפיוה רעד

 .25 רעמרנ טנעמוקאד עז (22
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 שטשאמאו סקנפ

 ׳־םאלפ ךראד ןיא ןטסינאלאק עשידיי יד ןופ עטכישעג יד .ןדיי יד ןופ■ טייקשירעמענ
 ןופ רעטיג יד ןיא טעבראדרע רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא טפראוו עיק

 .טכיל עיינ ראג א ןליופ ץנאג ןיא ןוא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד
 :ןריפסיוא עקידרעטייוו יד ןעגנערבסיורא דימ ןענאק לכה־ךס ןיא

 ןיא עיצאזינאלאק עשידיי יד זא ,טסעפ ןלעטש ןטנעמוקאד עטיהעגפיוא יד (1
 ףוס םעד ןופ טריטסיזקע ןבאה ,עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד
 רעטשרע רעד ןיא — טלקיווטנא קידנטיידאב ראג ךיז ןוא טרעדנוהראי ןט18
 ־רא רעד דצמ זיא םע םאוו טקוקעג טשינ ,טרעדנוהראי ןט19 ןופ טפלעה

 ;הליה םוש ןייק ןעוועג טשינ עיצאניד

 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טאה ןטסינאלאק יד ראפ עיצאנידרא רעד ןופ שןליה יד (2
 .טרעדנוהראי ןט18 ןופ זץ!ם םייב עציטש ןוא םיקלח־ןדאב ןופ גנולייטוצ רעד
 עיצארטסינימדא יד טאה טרעדנוהראי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ןטסינאלאק יד טלייטעגוצ טשינ דאנ טשינ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ
 יוו) ןשניצ יד ןופ טיירפאב טשינ ךיוא דאנ ,עציטש־טלעג זיא טשינ עכלעוו
 דאנ ,(םעינרעבוג עקידברעמ יד ןיא טכאמ עשיראצ יד ןאטעג טאה םאד
 רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד וצ טזאלרעד טשינ ןוא טכאמעג רערעווש
 רעקידנעטשלופ רעד וצ קידנבערטש ,עיצאזינאלאק רעכעלטפאשטריוודנאל

 ;רעפרעד יד ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנוקיטייזאב

 רעניימעגלא רעד ןופ ,תוחפשמ עשידיי 24 ןבאה 1839־1838 ןראי יד ןיא (3
 .טעבראדרע טימ טקיטפעשאב ךיז ,רעפרעד יד ןיא טניווועג ןבאה םאוו ,74
 תוחפשמ 35 טקיטפעשאב טעבראדרע טימ ךיז ןבאה 1847־1846 ראי ןיא

 .96 לאצ רעניימעגלא רעד ןופ

 ־אב עזאלטנורג ןוא ןעגנוצענערגאב ,ןטייקירעווש יד ךיוא טקוקעג טשינ (4
 טפאשטריוו רעייז .םירעיופ עשידיי יד ןופ לאצ יד טסקאוו ,ןעגנוקידלוש
 ןופ ליפשייב א יוו ןעוועג וליפא ןענייז ייז ןופ לייט ןוא עטוג א ןעוועג זיא
 יד ןיא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ םירעיופ עשידיי יד .םירעיופ עטוג
 ־יישראפ ןופ ןעגנולעטשטסעפ יד טנקיילעגפא ןבאה םעינרעבוג עקידברעמ
 רעד ןגעוו טרעדנוהראי ןט19 ןוא ןט18 ןופ םרעקיטילאפ ןוא סרעוט ענעד

 ;טעבראדרע וצ ןדיי יד ןופ טייקיאעפמוא ןוא טייקראבגיוטמוא

 ךיז ןבאה ןטסינאלאק עשידיי יד טימ םירעיופ יד ןשיווצ ןעגנואיצאב יד (5
 טלעטשעגטסעפ טאה עיקסאלפ ףראד םעד ןופ ןינע רעד ןוא טוג טלקיווטנא
 ערעייז יבגל םירעיופ יד ןופ גנוטערטסיורא רעראדילאס רעד ןופ טקאפ םעד

 ;םינכש עשידיי

 טימ טקיטפעשאב ןעוועג רעירפ ןיוש ןענייז םאוו ,תוחפשמ עשידיי יד ןבענ (6
 זיא ,ןטסינאלאק יד ןופ 40 % ךרעב טכאמעגסיוא טאה םאוו ,טעבראדרע
 ־יא יד ןופ טייקמערא רעשידיי רעד ןופ םארטש א ןעמוקעגוצ ךראד ןפיוא
 ־אד רעד ןופ םיוטש רעקיטכיוו א .ךעלטעטש ןוא טעטש עטרעקלעפאברעב
 ־יירפאב יד ךיוא ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ גנוגעוואב רעשיטסינאלאק רעקיז
 רעד ןיא טסניד־רעטילימ רעקיראיגנאל רעד ןופ רעטעבראדרע יד ןופ גנוא

 ;יימרא רעשיראצ

 םאוו ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ ןוא טאנידרא ןופ טקעיארפ רעד (7
 עשידיי ,טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ ,עטרילאזיא ןפאשאב טלאוועג טאה
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 שטשאמאז סקנפ

 ןייק ןפורעגסיורא טשינ ןדיי יד ייב ןבאה ,סעינאלאק עכעלטפאשטריוודנאל
 ןדיי ראפ "ןריווער" יד ןופ קיטקארפ יד טאהעג ןיוש ןבאה ייז ,ןליוו םוש
 ןיא ןצעזאב ךיז לעודיווידניא טלאוועג רעביל ןבאה ןדיי יד .טעטש יד ןיא
 םעד קידנכערב ןאטעג טפא םאד ןבאה ייז .םירעיופ־ןטסירק ןשיווצ רעפרעד
 טצעזאב ךיז לאמטפא ןבאה ייז .ןטאבראפ ןוא ןעגנוצענערגאב יד ,ןליוומוא
 ייב ,עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןופ ןסיוו םעד ןא רעפרעד יד ןיא
 טאה רעכלעוו ,רעטלאווראפ ןקיטרא םעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעליטש רעד
 טשינ ןכלעוו א ןדיי םעד עדנערא ןיא ןבעגעגרעביא טנאה רענעגייא ז,יוא
 רעייז טרעסערגראפ ןבאה ןטסינאלאק עשידיי יד .קלח־דרע "ןקידייל" זיא

 .טעטש יד ןופ םיבורק ערעייז ןעגנערבפארא ךרוד לאצ

 3 ןופ םיחטש ךיוא טריפעג טפאשטריוו רעייז ןבאה םירעיופ עשידיי יד (8
 ןיא ןטעברא־ןאזעס יד ןופ טייצ רעד ןיא ןכעלפ ייז ןופ עקינייא .גראמ 22 זיב
 .רעטעברא־ןיול עכעלטסירק ןעגגיד (1840 ראי ןכאנ) טפאשטריוודנאל רעד
 א טריפעג טאה ,יראאפ ןיא עטוה־זאלג רעד ןופ רעטכאפ רעד ,דיי ןייא ראנ

 .ןדאב גראמ 70 ךרעב ןופ טפאשטריוו

 ־אז רעד ןופ ןטקא עטיהעגפיוא םויה־דע יד וצ זדנוא ןלעטש תועידי ליפ יוזא
 סאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד וצ תוכייש א ןבאה םאוו ,עיצאנידרא רעקסיאמ
 תועידי עקיזאד יד .עיצאנידרא רעקיזאד רעד ןופ רעפרעד יד ןיא טגיווועג טאה
 ־עג זיא םאוו ,טעברא םוש ןייק ןיא ןראוועג טכעלטנפעראפ טשינ טנייה זיב ןענייז
 ־טפאשטריוודנאל רעשידיי רעד ןופ עטבישעג רעד וצ זייוולייט רעדא ללכב טעמדיוו
 ־ביוו א ןייז קפס ןא ןלעוו ןלאירעטאמ עקיזאד יד .ןליופ ןיא עיצאזינאלאק רעכעל
 ־טפאשטריוודגאל רעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ ,רענעדיישאב םגה ,רעקיט

 .דרע רעשיליופ רעד ךיוא עיצאזינאלאק רעכעל

 (* ן ט נ ע מ ו ,ל א ד

 עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןדפ גנונעדראראפ יד .1
 ךרוד רעטעכרא־ןיול עכעלטסירק ןופ ןקיטפעשאב ןטימ תוכיישכ

 .םירעיופ עשידיי יד

 יל־,׳ 1:: ,ץעינישזעיווז

 ־לאווראפ ןופ רעטערטראפ םוצ עיצאגידרא רעקסיאמאז ןופ עיצארטסינימדא
 .יקסוואטסנאשזכ ,שטולק רעוואשאמאט־רעוואגאי ןיא רעטיג יד ןופ רעט

 טקיליוואב 1828 טסוגיוא ןט20 ןופ גנונעדאראפ ןייז טימ טאה טאנידרא רעד
 ־ייז ,ןטעבראפא ךיוא רעדא ,שניצ ךיוא ןדאב ןבאה םאוו ,ןדיי יד זא ,ןלעטשוצטסעפ
 ־רא רענעגנודעג ןופ ךליה רעד טימ רעדא ,ךליה רענעגייא רעייז טימ ,ביוחמ ;ע;
 דסח םנעמעוו ןופ ,םיחטש עקיזאד יד ןטעבראאב וצ ,ןביולג םעגעגייא רעייז ןופ טעב
 ןרעה יד רעבא .עיצאנידרא רעד ןופ טפאשרעה רעד ןיא ןדיי ךס א ןס!אנעג ןבאה׳פ
 םאד ןבאה ,גנונעדראראפ עקיזאד יד ןטיהפא טפראדעג ןבאה םאוו ,ןטסילאיציפא
 ןופ דיירסיוא ןרעטנוא ,תוחפשמ עשידיי ךס א ןבאה רעבירעד ןוא ,טיהעגפא טשינ
 ־גודעג ךרוד רעדא םע ןטעבראאב ןוא ךראד םעד ךיוא טצעזאב ךיז ,ןדאב ןטלאה

 ןיא ךיז ןעניפעג ןוא \י/. /\. ק.וויכרא ןשהכולמ ןשידאוועיאוו םעד ןופ ןעגייז ןטנעמוקאד עלא (״
 .4757 ןוא 4750 :ןרעמונ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןיפ ןטקא יד
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 ש ט ש א מ 8 ז סקנפ

 יד טימ םכסהב זיא םאד תויה ;םעקבאראפ עכעלטסירק טימ רעדא ,םירעיופ ענעג
 רעטלאווראפ ןבושח םעד עיצארטסינימדא יד טפור ,טרעווראפ דנאל ןופ ןצעזעג
 ופעברא רעד וצ ןעגניד ןלאז ןדיי יד זא ,ןזאלרעד טשינ ןוא ןטיהוצפא גנערטש רעייז
 *ןכיח ןעמ לאז ,ןטסירק ןופ *ךליה רעד טימ ןצונאב ךיז ןלעוו םאוו ,ןדיי יד .ןטסירק
 דיי א זא ,ןגייצרעביא ךיז טעוו רעטלאווראפ רעד רעבא ביוא .ןצעזסיורא *ןראד ןופ
 ־עגסיוא *ןראד אזא ,ןטסירק ןופ *!ליה רעד ןא טעבראאב רע םאוו ,ןדאב טאה םאוו

 .*!ליה ןרעוו טלייט

 .יקסוואקשעיצ :רעטלאווראפ-לארענעג .יקסרעיזדנעק :ראטערקעס־לארענעג

 עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ גנוכאמטנאקאב .2
 .עציוואנילאק ףראד ןיא ןדיי ראפ סעינאילאק ןפאש ןגעוו

 .1833 רעבמעוואנ 27 ,ץעינישזעיווז

 ,"שטולק" רעוואשאמאט־רעוואנאי םעד ןופ רעטלאווראפ ןופ רעטערטראפ םוצ
 .יקסוואקטסנאשזב

 (ןדיי) עקיביולגטלא יד ןופ ךיז ןטלאהפיוא םאד טייקכעלגעמ א ןבעג קידנלעוו
 ןפראד עכלעוו ,עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ טפאשרעה רעד ןופ רעפרעד יד ןיא
 ־רעד יד ןזאלראפ 233 .טונ י״ה ילוי ןט29 םענופ גנונעדראראפ רעד ןופ ךמס ןפיוא
 ־רעד וצ טקיליוואב ,לרוג רעייז ןופ טוג רעד ראפ גראז ןיא ,טאנידרא רעד טאה ,רעפ
 ,עקיביולגטלא ןופ ראנ ןעייטשאב לאז םאוו ,עינאלאק רעדנוזאב א ןפאש וצ ןביול
 ךיוא) ןרעוו טנאקאב ,רעפרעד יד ןיא ןעניווו םאוו ,עקיביולגטלא יד לאז םעד ןגעוו
 טרעלקרעד ייז לאז .(טעבראדרע וצ ןעמענ ךיז ןליוו םאוו ,טעמש יד ןיא עקינעי יד וצ
 טמיטשאב זיא ,םעקנאל עקידעפש ןוא ןדאב ןטוג טאה םאוו ,ץאלפ אזא זא ,ןרעוו
 .ראי 25 *ןיוא ןרעוו טמיטשאב ןעק ןדאב ןבעג םאד .עציוואנילאק *ןראד םעד ןיא

 ןדלעמ ךיז ןפראד ,םעינאלאק עקיזאד יד ןיא ןצעזאב ךיז ןליוו םאוו ,עקינעי יד
 ייב ,וואנאדשז *ןראד ןופ טסינאלאק םעד ,שטיוואנאמיינ אקשרעה ןקיביולגטלא םוצ

 .שטשאמאז
 עטנאמרעדנביוא יד ןיא ןענעק ןדיי יד עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידאב־טפיוה יד

 :עקידנגלאפ יד ןענייז ,ןרעוו ןעמונעגפיוא םעינאלאק
 םע םאמ ,ןעגנוגנידאב יד ןריפוצסיוא ןייז בייחתמ ךיז *ןראד טסינאלאק רעד

 ;עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ טמאצנאניפ רעד טמיטשאב
 ־אד םעד ךאנ םיא ןעיינאב וצ טכער םאד טימ ,ראי 25 *!יוא טקארטנאק רעד

 ;ןרעוו ןסאלשעג ןאק ,ןימרעט ןקיז
 ייז דלעוו שרעדנא ,רעטניוו ןקידנעמוקנא םעד ראפ ןדלעמ ריז ןפראד סינלעב יד
 ,רעפרעד (ערעדנא) יד ןיא טציא ןטלאה ייז םאוו ,ןדאב םעד ןופ ןרעוו טצעזעגסיורא

 .ןטיהפא ןפראד רעטלאווראפ ןופ םרעטערטראפ יד םאוו
 םעד ןרעוו טביולרעד טעוו ,ןגיילייב עיצאראלקעד עראדילאס אזא ןלעוו סאוו יד
 ןטימ ,1834 רעבאטקא ןט1 םעד זיב ןצונאב וצ טציא זיב ןעמענראפ ייז םאוו ןדאב
 ךיז טעוו םע ביוא .טעברא רעד וצ ןדיי ראנ ,ןטסירק ןייק ןצונאב וצ טשינ גנידאב
 ,ןעמוקכרוד ייז טימ ןעמ ש!ראד ןאד ,םוטנגייא רעייז ןענייז םינינב יד זא ,ןזייווסיורא
 .לאירעטאמ־יוב םעיינ ןרינגיסא ייז לאז׳מ ןוא ןלעטשפיוא ערעדנא ייז טעוו׳מ זא

 ־עג וצ ןעימאב ךיז ןעמ *ןראד ,טציא ןעמענראפ ייז םאוו ,םיקלח-זרע יד *ןייא
 .קידייל ןביילב טשינ ןלאז ייז ידכ ,(ןטסירק) םינלעב ןעניפ

 .יקסוואקשעיצ רעטלאווראפ-לארענעג .יקסרעיזדנעק ראטערקעם־לארענעג
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 עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןדפ עיצארבסינימדא רעד ןופ עיצןיורטסניא.3
 רעפרעד יד ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןצעזסיורא ןטימ תוכיישב

 ♦עיצאנידרא רעד ןופ
 .1840 ץראמ 6 ,ץעינישזעיווז

 וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא־לארענעג יד
 .ךשטולק" יד ןופ םרעטלאווראפ עלא

 ןצעזסיורא ןנעוו םרעטלאווראפ יד ןופ םענייא ןופ גאלשראפ ןטיט תוכייש ןיא
 עיצארטסינימדא יד טלאה ,עיצאנידרא רעד ןופ רעפרעד יד ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד
 ־עדאפ רעד ךיוא טשינ ןענעק םע :זא ,םרעטלאווראפ יד ןרעלקוצפיוא גיטיט ראפ
 םאוו ןעגנוניווו יד ןופ ןדיי יד ןרעוו טצעזענסיורא טיאוו ןופ רעטערטראפ ןופ עור
 ,ןעניווו ייז עכלעוו ןיא ,םענימג יד ןופ ןרעוו טקיטייזאב טשינ ךיוא ןוא ןעמענראפ ייז
 רעדעי .גנורעקלעפאב רעד ןופ תומישר ןיא ןבירשראפ ןיוש טכער טימ ןענייז ייז ווו
 ןאזרעפ רעד ראנ טשיג ןעארדאב ןאק טכיזניה רעקיזאד רעד ןיא טירש רעטקעריד
 .עיצאנידרא רעד יבגל טייקכעלטראווטנאראפ יד ןעיצ ךיוא ראנ ,ןאט םע טעוו סאוו
 ־עננא טינ ךאז ןייק ןגעוו־םימעט עקיזאד יד ןופ רעבירעד ךראד עיצארטסינימדא יד
 (ןדיי יד ןצעזסיורא) םאד ךליה םוש ןייק ןוא תוצע ןייק ןבעג טינ ךיוא ךראד ןוא ןעמ

 .ןריפוצכרוד
 ־עא ןייז קירעהעג יוו םרעטלאווראפ יד ןפראד רעבא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ־ראפ רעד טימ םכסה ןיא ,עיצאנידרא רעד ןופ גגאלראפ רעד זיא םע זא ,טרימראפ
 ןרעוו טעדנעוועגנא ןענעק םע זא ,3152 רעמונ ,1837 ראונאי ןט10 ןופ גנונעדרא

 :לשמל ,ןעלטימ טקערידמוא (ןדיי יד יבגל)

 ןופ רעטערטראפ םעד ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד ,ןרעוו טיהעגפא ןלאז םע (א
 ־דעש ןענייז םאוו ,טעברא טימ ןקיטפעשאב טשינ ךיז ןלאז ןדיי יד זא ,טיאוו

 ;םירעיופ יד ראפ ךעל

 רעד ךרוד .ונוקוקכאנ עמאזקרעמפיוא רעייז א ןדנעוונא ייז יבגל לאזדב זא■ (ב י
 .ךאוו רעשיאייצילאפ

 ,טיאוו ןופ רעטערטראפ םעד ןופ ךליה רעד טימ ,ןדנעוווצנא ןעלטימ א ראפ םאוו
 ריא ןופ קידנבעגסיורא ,סרעטלאווראפ יד ראפ עיצארטסינימדא יד רעביא טזאל
 עיפאק ריא סאוו ,טיאוו ןופ םרעטערטראפ יד וצ עיצקורטסניא עקירעהעג יד טייז

 .עיצאמראפניא םשל טגיילעגייב אד טרעוו

* * * 

 .עיצאנידרא רעד ןופ םענימג יד ןיא טיאוו ןופ םרעטערטראפ עלא וצ

 רעמונ ,1837 רעבמעוואנ ןט10 םעד ןופ גנטעדראראפ רעד טימ גנאלקנייא ןיא
 ־רעביא םוש ןייק לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ רעד ידכ ,ןבעגעגסיורא זיא סאוו ,3162
 טעטש יד ןופ טשינ ,ןריפכרוד טשינ רעפרעד יד ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד ןופ גנולדיז
 ־ארטסינימדא רעד ןיא עגארפנא רעקידרעירפ א ןא רעפרעד ערעדנא ןופ טשינ ןוא

 .שינעביולרע ריא ןוא עיצ
 :ןגיילוצראפ קיטכיר ראפ טלאה ןוא טנעקרענא טאה עיצארטסינימדא יד

 ־יא ןופ שינעביולרעד א ןא ,ןדיי םוש ןייק לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ רעד זא
 ;קילייווטייצ וליפא ,ענימג רעד ןיא ןעניווו ןזאל טשינ גנולדיזרעב

 םאוו ,דיי םוש ןייק זא ,ןטיהפא גנערטש לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ רעד זא
 ,המישר־גנורעקלעפאב רעד ןיא ןבירשראפ זיא ןוא ענימג רעד ןיא קידנעטש טניווו

— 394 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ־ייז ןוא םירעיופ יד ןדאש ןעגנערב םאוו ,ןטסנידראפ טימ ןעמענראפ טשינ ךיז לאז
 ;עיצאניפארפ רעלאינעמאד רעד תוקיזה םרוג ןעב

 ערעייז ןוא ןענאזרעפ עקיזאד יד יבגל לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ רעד זא
 ;לארטנאק עשיאייצילאפ א ןלעטשנייא םישעוג

 ייב םינכש יוו ןעניווו םאוו ןדיי יד ייב לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ *ועד זא
 ־ייטש ערעדנא עלא ייס ,טלעג־הריד םאד ייס ןענאמפיוא ,דיישרעטנוא ןא ,םירעיו©

 :ףוסל ;ענימג רעד ראפ ןטכילפ ןוא ןרע"
 ןלאז ייז זא ,םירעיופ עלא ןגאזנא ללכב לאז טיאוו ןופ רעטערטראפ ־ועד זא

 .ןדיי םוש ןייק םינכש יוו ןעמענניירא טשיב
 ראפ ךעלטראווטנאראפ טיאוו ןופ םרעטערטראפ יד טכאמ עיצארטסינימדא יד

 .גנוזייוונא רעקיזאד רעד ןופ גנוריפסיוא רעכעלטקניפ רע־ש

 .שטיוועקיאי ראטערקעס :טייקיטכיר רעד ראפ

 ןשידיי א ןענעדראנייא ןגעוו עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ סולשאכ .4
 .טפאשטריוו רעד ףיוא רעיופ

 .1840 לירפא 28 ,ץעינישזעיווז

 םאוו ,עלאוואלאיב ןופ ןקיביולגטלא םעד ןופ השקב רעד ןופ גנוקידיילרעד ןיא
 ־ראפ םעד ןופ ןרעלקפיוא ךאנ ,ןביילב רעטייוו םיא ףיוא לאז רע זא ,ןדאב ןפיוא טציז
 םאד זא ,ןרעלקוצפיוא (רעטלאווראפ) ןקיבלעז םעד ןראוועג ןסאלשאב זיא ,רעטלאוו.
 ןייק ןייז טשינ ןאק (ןטקאפ ןבעגוצנא ןא) ןכעלדעש א יוו ןדיי םעד ןענעכייצאב םתס
 טאה רע רעכלעוו ףיוא ,טעבראאב רע םאוו ,עינאלאק יד םיא ייב ןעמענוצפא וויטאמ

 .שינעביולרעד א טאהעג

 רעייטש־זףיוקסיוא םעד ןרילונא וצ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ םולשאכ .5
 .וואנאדשז ןיא ןטסינאלאק עשידיי יד ןופ

 .1841 ילוי 20 ץעיבישזרעיווז

 ־עג ןטלאהעגפא זיא םאוו ,עיסעס רעטם430 רעד ןופ לאקאטארפ ןופ גוצסיוא
 ־טנעצ רעד ןופ םולשאב םעד ןופ גנוריפסיוא רעד ןיא ,1841 לירפא ןט20 םעד ןראוד
 קידנגייצרעביא ,1.354 רעמונ ,ראי ןקידנפיול ץראמ ןט26 ןופ עיראלעצנאק רעלאר
 ־עג ןבאה ןדיי רעוואנאדשז יד זא ,רעטלאווראפ םעד ןופ ןעגנורעלקפיוא יד טימ ךיז
 ־אב ייז זא ,גנוריפפיוא עטוג רעייז טכא ןיא קידנעמענ ןוא לגאה א ןופ קזיה א ןטיל■
 ־לאווראפ םעד ןרעלקרעד וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא ,רעדלעפ ערעייז ןיילא ןטעברא

 .ןריגנאלארפ ייז ןופ טמוק סע םאוו לאצפא םעד לאז רע זא ,רעט*

 ןופ ןדיי יד ןצעזסיורא ןגעוו עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ ץיטאנ .6
 .רעפרעד עכעלטע

 .1841 לירפא 20 ,ץעינישזעיווז

 טיאוו םעד ןופ םרעטערטראפ יד ךרוד טלעטשעגוצ ןטכיראב יד טימ תוכייש ןיא
 ,ץינשטןןדאר.?ןופ ןדיי יד ןצעזסיורא ןגעוו ןיבארוט ןוא וואשטיראווט םענימג יד ןופ

 ־רא רעד ןרפ רצוא םעד ראפ עקידנקידעש יוו ,יאג ןוא אנכאשז ,אקסראפאז־אקשורג
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 •יד ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד ,טרימראפניא ייז ןעמ טאה ,םירעיופ יד ןוא עיצאניד
 ןופ ןקיטייזאב וצ ןדנעוווצנא ,ןעלטימ־טלאווג ןא ,ןפוא ןא ראפ סאוו ,םרעטלאווראפ
 ןוא םירעיופ יד יבגל ןעגנוגנידאב יד שיוא טשינ ןליפ םאזו ,ןדיי יד רעפרעד יד

 .רצוא םעד
 .יקשוואיעשזדאימ :ראטערקעס — טייקיטביר רעד ראפ

 ןופ■ גנורעכעלקראפ רעד ןגעוו עיצארטסינימדא רעקסיאמאז רעד ןופ טראפאר .7
 ןופ רעפרעד יד ןיא טניווו םאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ דנאטשוצ םער

 .עיצאנידרא רעד

 .1845 ילוי 23 ,ץעינישזעיווז

 ךפארג יד ןופ ןסערעטניא ןוא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקשיאמאז

 לירפא ןט6 ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ גארטפיוא םעד קידנריפשיוא
 -גפיול ןופ ןט9 שעד ןראוועג טנאמרעד ךיוא זיא שאוו ,2113 רעמונ ראי ןקידנפיול ןופ
 טאטלוזער ןיא זא ,ןדלעמ וצ דובכ םעד טאה ,442 רעמונ שעד רעטגוא שדוח ןקיד
 ןשטולק יד ןופ םרעטלאווראפ יד וצ עיצארטשינימדא רעד ןופ גנונעדראראפ רעד ןופ
 ךיז ןדיי יד ןכאמ וצ רעגנע ידב ןבעגעגשיורא ,טיאוו־ענימג ןופ שרעטערטראפ ןוא
 ןופ לאצ יד ךיז טאה ,עיצאנידרא רעד ןופ רעטיג יד ןופ רעפרעד יד ןיא ןצעזאב וצ
 ,םרעטלאווראפ יד ןופ ןטראפאר יד ןופ ןעז וצ זיא שע יוו ,טרענעלקראפ עקיזאד יד

 .גנונעדראראפ יד שיורא זיא׳ש טניז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעג ןענייז שאוו
 ןייק ןייטשלימ ףלאוו :ייווצ ןעמוקעגוצ ןענייז ווארדנאסקעלא ענימג רעד ןיא
 ־קאפ א ,טסברעהטוג םהרבא ןוא לימ רעד ןופ ראטאדנערא שוצ ךתוש א יוו ,קצעראג
 ענימג רעד ןופ ןעגנוקיטעטשאב עקילייווטייצ טימ עדייב .ווארדנאסקעלא ןיא ,רעט

 .עגעריובעג ןטראד — וואקול
 ־אב ךיז ןבאה 2 .ןעמוקעגוצ טשינ דיי שוש ןייק זיא — ,לצסיב ענימג רעד ןיא

 ;ןריובעג טרא ןקיזאד שעד ןיא עדייב רעבא ,שיקלח־דרע ףיוא טצעז
 ;דיי םוש ןייק טשינ טניווו — ןעימעשזק ענימג רעד ןיא

 ןעמענוצ ןכאנ ,ייווצ ןוא ,ןעמוקעגוצ טשינ רענייא ןייק זיא ןיפיל ענימג רעד ןיא
 ןיא רעמרוטש השמ ןוא ,רוישאראה ןיא ףפמארק ףלאוו ןענייז שאד ,ןדאב שעד ייז ייב

 ;ייז ןצעזשיורא םוצ ןראוועג טלעטשעגוצ ןענעז ,קיננעיסאי
 ראג ראנ ,ןעמוקעגפא טשינ ןענייז םע םאוו ראב טשינ — ,יספיל ענימכ רעד ןיא

 :ןענייז םאד ,תוחפשמ ךניפ ןעמוקעגוצ
 ;רענידאב א קינלעצ םהרבא ןכש א ,ןאהאק קעשרעה — וואנאדשז ךרא" ןיא

 ;רעטקאפ א ,ץיטשנרעוו לקנאי — עיקסאלפ •ךראד ןיא
 ;קלח־דרע ןא פ,יוא ,ןייטשנעזייא רעזייל — וואשיראה ךראד ןיא
 ;קלח־דרע ןא ־יוא ,ןאמטסברעה ןושרג — ווארבאטס ךראד ןיא

 טשינ םירעיופ יד ראפ ןענייז ,םרעטלאווראפ יד ןופ גנוניימ רעד טיול ,עלא יד
 .קיאור ךיז ןטלאהראפ ןוא ךעלדעש

 ־עגפא טשינ ןוא ןעמוקעגוצ טשינ זיא דיי שוש ןייק — וואקול ענימג רעד ןיא
 .ןעמוק

 רעד ןופ רעטערטראפ םעד ,רענעש סאווקניפ ץוה ,אנשזאגאר ענימג רעד ןיא ■
 ־טנעאנ רעד בילוצ ,טשינ דיי םוש ןייק טראד טגיווו ,קירבאפ־םעקעוושט ןיא עטוה

 .ץענערג רעד ןופ טייק
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 םינכש ייווצ ,תוחפשמ יירד ןעמוקעגפא ןענייז שטשאמאז יראטס ענימג רעד ןיא
 .רעטקאפ ןייא ןוא

 .ןעמוקעגפא טשינ ןוא ןעמוקעגוצ טשינ — אשזורטס ענימג רעד ןיא
 *שמעדאר ןופ — תוחפשמ ייווצ ןעמוקעגפא — וואשטיראוומ ענימק רעד ןופ

 .רעטקאפ א ןישטיטאל ןופ ןוא ןכש א ,עציכ
 ,שינעביולרעד־גנולדיזרעביא ןא טיול ,ןעמוקעגפא זיא ןיכארוט ענימג רעד ןופ

 .וואנאדשז ןופ רעטקאפ רעד ,ריפאש ע ,רשאמ־
 טשינ ןוא טרעסערגראפ טשינ ןדיי לאצ יד זיא לאפשזנעיסק ענימג רעד ןיא

 .ןראוועג טרענעלקראפ
 ץעינישזעיווז ןיא ,תוחפשמ טכא ןעמוקעגפא ןענייז ץעינישזעיווז ענימג רעד ןופ

 .רעטיג ענעדיישראפ ןיא םרעטקאפ עקידרעירפ 4 ןוא ,םינכש ,תוחפשמ 4 אפוג.
 ־ימג יד ןיא ןעניווו םאוו ןדיי יד ןענייז םרעטלאווראפ יד ןופ ןטראפאר יד טיול
 ןעניווו םאוו עכלעזא רעדא ,ןראוועג ןריובעג ןטראד ןענייז םיאוו ,עכלעזא רעדא םענ:
 ייז — תומישר־גנורעקלעפאב יד ןיא ןבירשראפ ןענייז ןוא ןראי עגנאל ןטראד ןיוש־
 ןענייז סאוו ,רעבא עקינעי יד .עכעלדעש טשינ םירעיופ יד ראפ ןוא עקיאוריזענייז
 ־לופאב עקילייווטייצ טימ ןענייז ,קספיל ענימג רעד ןיא ונייהד ,רעטעפש ןעמוקעגוצ־
 ראפ ןזייווסיורא ויז ןלעוו ייז ןעוו ,טייצ רעדעי ןיא ןאק ןעמ םאוו ,ןעגנוקיטכעמ

 .ןצעזסיורא ךיילג ,ךעלדעש׳

 ;יקסרדמ .וו — טנערעפער ;יקפנילעיז — טנעטאפינעלפ
 .יקסוואיעזדאמ — ראטערקעס

 רעלארטנעצ רעד טימ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ ץנעדנאפסעראק .8
 .ןטסינאדאק עשידיי ייווצ טימ תוכייש ןיא עיראלעצנאק

 ,1845 טסוגיוא ןט1 םעד ,ץעינישזעיווז

 ןפארג יד ןופ ןסערעטניא ןיא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 ,יקסיאמאז

 ןט7 ןופ עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןופ גארטפיוא םעד טימ תוכייש ןיא
 רעמרומש אקשאמ ןצעזסיורא ןגעוו ןינע םעד ןיא ,4099 רעמונ ,ראי םקיטנייה ילוי■
 םעד (עיצארטסינימדא יד) טאה ,קיננעיסאי ןופ ףפמארק ולאוו ןוא קוישאראה ןופ

 ןינע ןקיזאד םעד ןיא טאה םע םאוו ,טראפאר םעד טגיילעגייב ןקישרעביא וצ דובכ
 וצ זיא טראפאר ןקיזאד ןופ ."שטולק" םעד ןופ רעטלאווראפ רעד ,ןיפיל ןבעגעגפ^
 ,ענימג רעד ןופ ןגארטפא טשינ ךיז ןליוו ייז סאוו ראנ טשינ עקיביולגטלא יד זא ,ןעז
 ןכאמ ייז ןוא םיחטש ייז ייב ענעמונעגוצ יד טייזראפ קיטכאמניילא ןבאה ייז ראג
 ןרעוו ןבעגעגסיורא ייז לאז׳ס זא ,טאיוואפ ןופ קינלאשטאנ םייב ןעגנואימאב וליפ^

 .םאפ־ץענערג םעד ןיא ןעניווו וצ שינעביולרעד א■
 יד (,עיצארטסינימדא עקיטרא יד) ריז טמענ םינינע יד ןופ בצמ םעד טא ייב
 ז!ראד ןעלטימ א ראפ םאוו עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןגערפ וצ טייקטסיירד
 ייז ןוא ןדאב םעד ןעמענוצפא ייז ייב טגנידאבמוא ידכ ,ןעפעננא רעטלאווראפ רעד

 .ןצעזוצסיורא ענימג רעד ןופ

 יהסנילעיז — טננעטאפינעלפ ;יקסרוט .וו — טנערעפער
 .יקסוואיעשזדאמ — ראטערקעס

* * * 
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 שטשאמאז סקנפ

 .1845 טסוגיוא ןט11 םעד ,עשראוו

 .עיצאנידרא רעקיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא עלארטנעצ
 ךט־1 ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ ןינע ןטלעטשעגראפ םעד ףיוא רעפטנע ןא יוו
 יד) ןדאב םעד ןופ ןצעזסיורא םאד עגונב ,1311 רעמונ ,ראי םקיטנייה 1845 טסוגיוא
 -עגסיוא יד ביוא זא ,טרעלקרעד טרעוו ,ףפמארק ףלאוו ןוא רעמרוטש השמ (ןדיי
 ־ייז עטנאמרעד יד ןוא גנולדנאה רעייז טרעדנעעג טשיג ןבאה עקיביולגטלא עטנכער
 -־אב ערעכיז ןאראפ ןענייז םעד היוא ביוא ,ךעלדעש םירעיופ יד ראפ ץלא ךאנ ןענ

 .בערו ןכעלטכירעג ןפיוא עיסימסקע ןא ןגעוו ןעימאב ךיז ןעמ ה,ראד ,ןזייוו

 .טפירשרעטנוא עקידנענעייל־טשינ

 העד 5ןיויא עיצאגידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ רעפטנע .9
 .ןדאב ייז ןלייטוצ ןגעוו וואפעזוי לטעטש ןופ ןדיי יד ןופ עטיב

 .1835 ץראמ 24 םעד ,ץעינישזעיווז

 .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא־לארענעג
 ."שטולק" רעוואשאמאט רעד ןופ רעטלאווראפ םוצ

 ,שדוח ןקיטנייה ןט16 ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ (ווירב םעד) ךיז ראפ קידנבאה
 לטעטש ןופ רעניווונייא עשידיי יד ןופ עיצאראלקעד יד טלעטשעגראפ זיא םע ווו
 ,עינאלאק עשידיי א ןדנירנ וצ ידב ,ןדאב ןלייטסיוא ייז לאז׳מ ןליוו סאוו ,וואפעזוי
 -אד ןיא סולשאב ןקידרעירפ םעד ךי־״א עיצארטסינימדא עלארטנעצ יד ךיז טפורראפ
 םינדעב יד זא ,טרעלקרעד ןוא ,2502 רעמונ ,1833 ןופ רעבמעטפעס 27 ןופ ןינע ןקיז
 ךראד םעד ןיא ןעמוקאב אזא ןענאק עינאלאק רעשידיי א ףיוא ןדאב ןעגנאלראפ סאוו

 ■ןענייז סאוו ,ןעגנוגנידאב יד ןעמעננא ןלעוו ייז ביוא ,שטשאמאז רעטניה ,ץיוואנילאק
 .ןטסינאלאק ענעי ראפ טיטשאב

 .יזרסווילאז -- טנעטאפינעלפ ;שטיוועקיאי ־- ראטערקעס

 נ{ג %

 .וואפעזוי ןיא עקיביולגטלא 9 ערעדנא ןוא ןאהאק !ןסוי וצ

 ־ארטסינימדא־לארענעג יד טאה ,ןדאב ןעמוקאב ןגעוו עיצאראלקעד רעייז !ףיוא
 ,שטשאמאז רעטניה ,ץיוואנילאק ןיא ןעמוקאב עכלעזא ןענעק ייז זא ,טרעפטנעעג עיצ
 .ןטסינאלאק ענעי ראפ טיט־שאב ןענייז םאוו ,ןעגנוגנידאב יד ןעמעננא ןלעוו ייז ןעוו

 *ץוא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ גאזפא רעד .10
 .וואפעזוי ןיא ןדיי א ןופ גנודנעוו רעד

 .1835 ץראמ 24 ,ץעינישזעיווז

 .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא־לארענעג
 ."שטולק" רעוואשאמאט ןופ רעטלאווראפ םוצ

 לקנא ןקיביולגטלא םעד ןופ עטיב יד זא ,רעטלאווראפ םעד ןדלאמעג טרעוו םע
 ןדאב גראמ 5־4 םיא ןלייטוצ ןגעוו ,וואפעזוי טאטש רעד ןופ רעניווונייא םעד ,םאוו
 ,טלעטשעגטסעפ עיצארטסינימדא רעד ןיא רעטלאווראפ םעד ךרוד ןוא שניצ *ץוא
 -עיצולאזער־גאזפא ןא ןראוועג ןבעגעגסיורא זיא׳ס ןוא ןראוועג טקיליוואב טשינ זיא

 -יויסוואנזיוו .טנעטאפינעלפ ןראפ .יקסרעיזדנעק — ראטערקעס־לארענעג
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 שטשאמאז סקנפ

 ןשידי־י א טצעזאב עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא יד .11
 קידייל" א '?!יוא ,ראפאז ןופ ןראוועג טצעזעגסיורא זיא םאור ,רעבעוו

 .אוואראפאז־אקשורג ןיא "קלח־דרע

 .1840 רעבמעוואנ 1 ,ץעינישזעיווז

 ןפארג יד ןופ ןסערעטניא ןוא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקסיאמאז

 ןופ עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןופ עיצאדנעמאקער יד קידנקידיילרעד
 םעד (עיצארטסינימדא יד) טאה ,4189 רעמונ ,ראי םקיטנייה טסוגיוא ןט10 םעד
 "שטולק" ןופ רעטלאווראפ רעד טאה סייוורעבא ןקיביולגטלא םעד זא ,ןדלעט וצ דובכ
 טשינ ןקיזאד םעד טאה׳מ .אוואראפאז־אקשורג ןיא קלח־דרע ןקידייל א ףיוא טצעזאב
 ־טיאווטנאראפ םעד ראפ ןגארט וצ ןא ןצעזסיורא ענימג רעד ןוא ראפאז ןופ טנעקעג
 ־אק יד טזייוו םע יוו ,תומישר־רעניווונייא יד ןיא ןבירשראפ זיא רע לייוו .טייקבעל

 .טגיילעגייב אד טרעוו םע םאוו רעטלאווראפ ןופ גנורעלקפיוא רעד ןופ עיפ

 .1840 טסוגיוא 26

 .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא־לארענעג רעד וצ
 ."שטולק" רעניבארוט ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ

 םקיטנייה ןט16 ןופ עיצאדנעמאקער רעטנאמרעדנביוא רעד טימ תוכייש ןיא
 דיי רעד זא ,ןרעלקרעד וצ דובכ םעד (רעטלאווראפ רעד) טאה ,1899 רעטונ ,שדוח
 ,םיא ןענאמרעד עטפא םאד ןוא גאזוצ ןייז !ץוא טקוקעג טשינ ,טאה סייוורעבא ףלאוד
 ןעוו ,לאמ םעדעי .ןטערטפא טלאוועג טשינ ,טצעזאב ךיז טאה רע ווו ,טרא ןייז ןופ
 םעד ןטלאשעג ןוא טנייוועג רע טאה ,ןעיצוצסיורא ךיז לעפאב םעד ןעמוקאכ טאה רע
 ־ירא ןסייה וצ םיא ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רעטלאווראפ רעד .ןריובעג ןייז ןופ גאט
 ןעוועג בייחתמ ךיז טאה רע ווו ,אוואראפאז אקשורג ןיא זיוה קידייל א ןיא ןעיצרעב
 ־יילרעד ןוא ןרעייטש יד ןלאצ ,ענזישטשנאפ ראפ ןדאב םעד ראי ץנאג א ןטלאה וצ
 ־גוא ךיז טאה רע .בראקס םעד ראפ ךיוא יוו ענימג רעד יבגל ןתובייחתה עלא ןקיד
 ןעמיוצמורא ןאקראפ םעד ,לאטש א ןלעטשוצ ,זיוה םאד ןטכירראפ וצ ןעמונעגרעט
 םאד ןטערטפא ,םאבעלאב (?א) רעד ןעניפעגפא ךיז טעוו םע ןעוו ,לאפ םעד ןיא ןוא
 ןוא זיוה ןופ ןפראוווצסיורא רעווש ןעוועג זיא םע .םעיזנעטערפ םוש ןייק ןא זיוה
 ־עגוצ רימ טאה עיצארטסינימדא יד ןעוו ,רעבעוו ןשידיי ןקיזאד םעד ענימג רעד ןופ
 ־ראפ רעד ןגעוו ,7114 רעמונ ,ראי םקיטנייה ץראמ ןט6 ןופ גנונעדראראפ ריא טקיש
 ןליוו ןגעק ןפראוווצסיורא טגנאלראפ טשינ ןוא רעטלאווראפ ןופ טייקכעלטראווטגא

 .ענימג רעד ןופ רעניווונייא ם עד
 .שטיוועקיאי ראטערקעס — טייקיטביר רעד ראפ ,שטיוואמילק

 ןדיי רענישרעבעש א ןופ השקב יד פא טפראוו עיצארטסינימדא יד .12
 .ןדאב םיא ןבעג ןגעוו

 .1841 ינוי 6 ,ץעינישזעיווז

 .עיצארטסינימדא רעד ןופ ע י םע ם רעט454 רעד ןופ גוצסיוא
 טאה םאוו ,ןישדעכעש ןופ ,ריפאש שרעה ןקיביולגטלא ןופ גנאלראפ םעד וצ
 יד ביוא ,ףראד זיא טשינ ןכלעוו א ןיא שניצ היוא ןדאב ןביילקסיוא ךיז טלאוועג
 א ןוא ןסקא ראפ א ןופ םעראפ רעד ןיא ־ליה טימ ןעמוקנגעקטנא םיא טעוו עסאק
 השקב יד (ןראוועג ןסאלשאב זי.א) ראי 3 ךאנ ןרעקמוא טעוו רע םאוו ,דרעפ ראפ

 .ןראוועג ןדלאמעג םיא זיא םעד ןגעוו ןוא ןפראוווצפא

 .יקסוואיעשזדאמ ראטערקעס — טייקיטכיר רעד ראפ
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 ףיוא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסיכימדא רעד ןופ גאזפא רעד .13
 .ןדאב םיא ןלייטוצ ןגעוו יקסאיפ־יקסור ןייא ןדיי א ןופ עטיב רעד

 .1841 ילוי ןט־6 םעד ,ץעינישזעיווז

 ־וצוצ ןטעבעג טאה םאוו ,יקסאיפ־יקסור ןופ ,רעיפאפ עפיל ןקיביולגטלא םעד
 גנודיפפיוא ןייז לייוו ,ןראוועג טאזעגפא זיא ,וואשידאה ןיא קלח־דרע ןא םיא ןלייט
 םאוו ,ןדיי לאצ עקידנגונעג א ןאראפ ןיוש זיא וואשיראה ןיא ןוא טנאקאב טשינ זיא

 .ךעלצונ יוו ךעלדעש רעמ ןענייז

 .יקסוואיעשזדאמ ראטערקעס — טייקיטכיר רעד ראפ
* * * 

 .1841 ילוי ןט23 םעד ,ץעינישזעיווז

 יד ןופ ןעגנומענרעטנוא ןוא רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקסיאמאז ןפארג

 ־גייח ינוי 21 ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיצאדנעמאקער רעד טיול
 םעד ןופ רעטלאווראפ םייב םעיצאמראפניא ןעמוקאב ןכאנ ,3686 רעמונ ,ראי םקיט
 רעקיביולגטלא רעד זא ,ןרעפטנע וצ דובכ םעד (עיצארטסינימדא יד) טאה ,"שטולק"
 לימ םעד ןופ עדנערא רעד ייב ןבילבעג קילעטשרעטניה קראטש זיא רעיפאפ עפיל
 ־עג רע ,עיצאנידרא רעד ןופ טייוו ןגיוצעגסיורא ךיז טאה רע ,עיקסאיפ־יןיסור ןיא
 ןופ טייקשיטאבעלאב א וליפא טלאוו רע זא יוזא ,בצמ ןטסמערא םעד ןיא ךיז טניפ
 םע זא (עיצארטסינימדא יד) טלאה רעבירעד .ןטלאהפיוא טנאקעג טשינ גראמ יירד
 .וואשיראה ןיא םיא ןעגנערבפארא טייקידנעווטיונ יד ןרעוו טנעקרענא טשינ ףראד

 .יקסוואריט — טנערעפער .יקסנילעיז — טנעטאפינעלפ
 .יקסוואיעשזדאמ — ראטערקעס

 * * כ*:

 ןופ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ עיסעס רעד ףיוא
 ןרעיפאפ עפיל ןפראוווצסיורא ןראוועג ןסאלשאב קיטליגדנע זיא ,1842 טסוגיוא■ ןט12

 .ףקיאעפמוא ןא" יוו

 עיצאנידרא רעקפיאמאז רעד וצ ןאמרעמוז ןמלק ןדיי ןופ השקב יד .14
 .ןדאב םיא ןלייטוצוצ

 .1841 רעבינעטפעס ןט16 םעד ,ץעשזפעיוו

 .ייזדארבאד ןאפ ינשזאמלעוו־ינסאי םוצ

 ראי 10 רעירפ זיא רעכלעוו ,רעקיביולגטלא רענעבירשעגרעטנוא רעד (ךיא)
 ענימג רעד ןיא ךיז רע טניפעג טצי.א ןוא שטשאמאז ןיא רעטערטראפ רעד ןעוועג
 ־שזאמלעוו־ינסאי ןופ טירטסופ יד וצ עטיב ןיימ ןיירא טסקינעטרעטנוא טגארט ,קספיל

 .השקב עקידרעטייוו יד ןאפ ינ
 ,אקיישעיצ ךאנ ןדאב רענעבילבעג־קידייל א ךיז טניפעג ץעשזפעיוו ךראד ןיא

 לאז סאוו ,החפשמ םוש ןייק ןבילבעג טשינ זיא םיא ךאנ לייוו ,טזאלראפ זיא םאוו
 ־עירעדנימ ךאנ ,רעדניק 4 ןוא יורפ א טימ רעבא ךיא .ןטעבראאב ןענעק ןדאב םעד
 ־אז ןיא זיוה א באה ךיא .ןטלאהוצסיוא ךיז סאוו ןופ ןדנאפ ןייק באה ןוא ,עקיר
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 ךיא באה ה שנכ ה םוש ןייק ,טלעג ןגייא ןיימ ראפ טפיוקעג באה ךיא סאוו ,שטשאמ
 ,טשינ ךיוא קידנעטש ףיוא ךיא ןעק זירה םוצ ןרעקמוא ךיז ןוא זיוה ןופ טשינ
 םענ ,טיורב ףיוא ןטעברא קידנלעוו ןוא (?) סאפ־ץענערג רעד ןיירא טמוק םע לייוו
 ,ןאפ ינשזאמלעוו־ינסאי ןופ תונמחר ןוא הבוט יד ךיא טעב ,טעבראדרע וצ ךיז ךיא
 ־יא רימ אקיישעיצ םענעבראטשראפ םער ךאנ ןדאב ןטנכייצעגפא םעד לאז׳מ זא
 עלא וצ גאז ךיא .ןעניווו וצ ןטראד שינעביולרעד א ךיוא יוו ,ןצונאב וצ ןבעגרעב
 .ןפעלשפא ןא ,ןלאצ וצ ךעלטקניפ ראפרעד ןעמוקשיוא טעוו םע םאוו ןתובייחתה

 .הבושת רעקילעזטייל רעד ףיוא ךיא טראוו ,השקב ןיימ קידנרזחרעביא

 .זאמרעמוז (ןמלק) ןאמלעיק

 ןגארטוצסיורא עיצארטסינימדא רעד ןבעגעגרעביא ,ףארג ןופ גארטפיוא ןטיול
 .יהסינלעיז — 1841 רעבמעצעד רעט1 .גנוניימ א

 עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ שינעביולרעד ־.15
 ־־יאפ ןיא ."קלח ןקידייל" א ףיוא ןצעזאב וצ ךיז דארגאנראט ןופ ןדיי א ראפ

 עיינ א עיצארטסינימדא עלארטנעצ יד רעביא טקיש םעד טימ גנודניכ
 .טפאשטריוודנאל ףיוא ןדיי ןצעזאכ ןגעוו עיצקורטסניא

 .1842 לירפא• ןט29 םעד ,ץעיגיש׳זרעיווז

 ,דארגאנראט ןופ ןייטשנעזייא רעזייל ןקיביולגטלא ןופ השקב רעד וצ וויטיזאפ
 ־ראפ םעד ןופ זיא ןוא טפאשטריוודנאל טימ ןקיטפעשאב וצ ךיז טגנאלראפ םאוו
 ־פידאאב טרעוו ,ןראוועג טרידנעמאקער טוג "שטולק" רעוואשטשערק ןופ רעטלאוו
 וצ ריז ןביולרעד םיא לאז רע "שטולק" רענישרעבעש ןופ רעטלאווראפ םעד טגארט

 .טרא רעדנא ןא ןיא רעדא ,וואשיראה ןיא קלח־דרע ןקידייל םעד ףיוא ןצעזאב

 .יקסוואיעשזדאמ ראטערקעס — טייקיטכיר רעד ראפ

* * * 

 .1842 רעבמעטפעס ןט1 םעד ,עשראוו

 .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטםינימדא רעד וצ
 ־םינימדא רעד ןופ עיסעס רעד ןופ לאקאטארפ םעד ןופ 102 .טוג סולשאב ןטימ
 ־רעד םאוו ,ראי םקיטנייה ןופ ילוי ןט29 םעד ןראוועג ןטלאהעגפא זיא סאוו ,עיצארט
 טרא ןקידייל םעד ףיוא ןצעזאב וצ ךיז ןייטשנעזייא רעזייל ןקיביולגטלא םעד טביול
 םעד עיצארטשינימדא רעלארטנעצ רעד טיג ,טרא רעדנא ןא ןיא רעדא וואשיראה ןיא
 ־פיוא לאז ןעמ זא ,םעד ןגעק עקיזאד יד זיא פיצנירפ ןיא זא ,ןרעלקרעד וצ וויטאמ
 ראפ ןלעוו םע ןעוו זא ,םאזקרעמפיוא טכאמ ןוא טפאשטריוודנאל רעד ןיא ןדיי ןעמענ
 ־וא םתס ןרעוו ןבעגעג טשינ ייז םע לאז ןטייקשיטאבעלאב ןרעוו טמיטשאב אי ייז
 .טפאשטריוודנאל ףיוא ןדיי ןיוש ךיז ןעניפעג םע ווו ,רעפרעד ענעי ןיא ראנ ,םוטעמ
 ךיוא ,סעקאלוו עצנאג יוו ערענעלק םיקלח־דרע ףיוא ןרעוו טצעזאב טשינ ןלאז ייו־
 ־רעביא יד ןבאה טשינ טעוו׳מ זיב ןדאב ןפיוא ןרעוו טצעזאב טשינ רעירפ ייז ןלאז
 ־עד ןרעוו ןעמונעג ייז ןופ ןלאז םע ןוא ךיז ןריפפיוא ןשילאראמ רעייז ןגעוו גנוגייצ
 יד ןדאש ןעגנערב וצ טשינ ,תונקת יד ןטיהפא טשינ ןלעוו ייז ביוא זא ,םעיצאראלק
 ןופ זרעוו טקיטייזאב דימו־ףכית ייז ןלעוו ,ןעגנוטיירשסיוא ערעדנא רעדא םירעיופ
 וליפא עיצאנידרא רעד ןופ עסאק רעד וצ םעיזנעטערפ ןייק ןבאה טשינ ןוא ןדאב

 .(טלעטשעגפיוא ןבאה ייז םאוו) םינינב יד ראפ
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 עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצאדטסינימדא רעד ןופ םולשאב .16
 .ןדיי ייווצ ןדאב ןכעג וצ

 .1842 טסוגי־וא 23 ,ץעינישזרעיווז

 אילאוו ןופ רענייפ עפיל ןוא דארכאנראט ןופ ןאמטסברעה ןושרג עקיביולנטלא יד
 ןלייטוצ ןגעוו "שטולק" רענישרעבעש םוצ טעדנעוועכ ךיז ןבאה טאוו ,אקסייראגיליב
 ךיז ןלאז ייז זא ,ןראוועג טרעלקרעד זיא ,טרידנעמאקער טוג ןענייז ןוא ןדאב ייז
 ןדנעוו ךיז ןעמענוצרעביא ייז גנאלראפ שעד ןגעוו ןוא שיקלח־דרע עקידייל ןביילקסיוא
 זא .ןראוועג טרידנעמאקער זיא רעטלאווראפ שעד ."שטולק" ןופ רעטלאווראפ שוצ
 ראפ טמיטשאב טשינ זי.א ןדאב רעד ביוא ,ןלייטוצ ןדאב ןקיזאד שעד ייז לאז רע

 .ןטסינאלאק עשידנעלסיוא
 .יקסוואיעשזדאמ ראטערקעש — טייקיטכיר רעד ראפ

 יףיוא עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ םכסה רעד .17
 .ןדאב םיא ןלייטוצ ןגעוו דיי א ןופ השקב רעד

 .1842 רעבאטקא 25 ,ץעינישזרעיווז

 זףיוא ןבעגעגסיורא ,"שטולק" ןופ רעטלאווראפ שעד ןופ גנוניימ רעד טיט שבשהב
 ־אד םעד ןראוועג טביולרעד זיא ,לעסישפייל קיכיא ןקיביולגמוא שעד ןופ השקב רעד
 טניפעג דיי ןייא לייוו ,יקשילעיזדעינ ןיא קלח־ןדאב א ןלייטוצסיוא ןקיביולנטלא ןקיז
 ,ןרעוו טיהעגפא רעבא שןראד םע .טצעזאב ןדאב ןפיוא ךיז טאה םאוו ,ןטראד ןיוש ךיז

 ינא יד טיט יוו יוזא ,ךאמפא רעכעלטפירש א ןרעוו טכאמעג שיא טיט לאז םע זא
 ראפ ןעוועג ךעלגעמ טשיג טלאוו יצ ןעימאב ךיז לאז דעטלאווראפ רעד זא ןוא ,ערעד
 "םיקלח" ייווצ ,עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ תונקת יד טיט שכשה ןיא ,שיא

 .ןקינייאראפ טפאשטריוו ןייא ןיא
 .יקסוואיעשזדאמ ראטערקעס — טייקיטכיר רעד ראפ

 .1843 ראורבעפ 16 ,ץעינישזרעיווז

 יד ןופ ןעגנומענרעטנוא ןוא רעטיכ יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקסיאמאז ןפארכ

 ־עצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיצאדנעמאקער רעד ןופ גנוקידיילרעד רעד ןיא
 (עיצארטסינימדא יד) טיט טלייט ,477 .טונ ,ראי םקיטגייה ראונאי ןט26 ןופ עיראל
 ןלייטסיוא ןגעוו לעסישבייל קעציא טיט ךאמפא ןא ןראוועג ןסאלשעגפא זיא םע .זא

 .קלח־דרע ןא יקשילעיזדעינ ןיא שיא
 .יקסוואריט — טנערעפער .יקסנילעיז — טנעטאפינעלפ

 .יקסוואיעשזדאמ — ראטערקעס

 תושקב טימ זייוונסאמ ךיז ןדנעוו עיצאנידרא רעד ןיא טעטש יד ןופ ןדיי יד .18
 ־סינימדא רעד ןשיווצ ץנעדנאפסעראק .טפאשטריוודנאל ףיוא ייז ןצעזאב ןגעוו
 •עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד טימ עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארט

 .1842 רעבמעצעד 13 ,ץעינישזרעיווז

 יד ןופ ןעגנוטענרעטנוא ןוא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .ןפארג דעקסיאמאז

 רעד ןיא טעטש ערעדנא יד ןופ ןוא שטשאמאז טאטש רעד ןופ עקיביולגטלא יד ■
 ןגעוו גנוריגער רעד ןופ םולשאב םענעמונעגנא שעד טיט תוכייש ןיא ,עיצאנידרא
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 ןעמענ וצ ךיז גנאלראפ ןטימ טעדנעוועג ךיז ןבאה ,רעטילימ ןיא גנוריטורקער רעד
 ־ראפ ,עיצארטסינימדא יד .ןדאב ןקידייל םעד ךיוא ןצעזאב וצ ךיז ןוא טעבראדרע וצ
 ,גנוניימ ריא םיורא טגאז ,6124 ןיא 6313 ,6312 ,6311 :ןרעמונ םעטיב יד קידנלעטש
 רעד ןרעוו טרענעלקראפ קידנטיידאב טעוו עקיביולגטלא עקיזאד יד ןצעזאב ןברוד זא
 רעמ ךאנ ןייז ןלעוו טעדנעוועג ןיוש ךיז ןבאה םארו יד ץוח לייוו ,חטש רעקידייל
 עקיזאד יד .טסניד־רעטילימ ןופ ןעיירפאב ייז טעוו טעבראדרע דלאביוו ,םינלעב
 ־30 ךיוא. ,וואנאדשז ןיא ןטסינאלאק יוו ןדאב היוא טצעזאב ןרעוו טנעקעג ןטלאוו
 וואנאדשז ןיא :ונייהד ,ץאלפ ןעניפעג ךיז טעוו םע ווו ,םיחטש רערעמ ןוא עקיגראמ
 יוו ,טרא םנעי ןיא ,גדאמ 300 (אד זיא) ינדאוואז ךיוא ,גראמ 600 (ןאראפ זיא)אפוג
 .5794 .טונ טפירקסער םעד טימ ,טגיילעגראפ טאה עיצארטסינימדא עלארטנעצ יד
 ,רעטרע ערעדנא ןיא ךיוא .רעטיג ןענעדראוצנייא ,ראי םקיטנייה רעבמעוואנ ןט8 ןופ
 עקיזאד יד שןיוא ךיז ןליוו םירעיופ יד ןוא םיקלח־דרע עקידייל ךיז ןעניפעג םע ווו
 ־אפ עקאט ךעלטנגייא ןענייז שטשאמאז ןופ טנגעג שעד ןוא .ןצעזאב טשינ םיחטש

 .רעצעלפ עקידייל יד ןצעזאב וצ ןטייקירעווש עטסערג יד ןאר
 ־פא םעד ןמילש םייב ,ייז ןופ ןדעי ןופ ןעגנאלראפ וצ ךיילג ןעוועג טלאוו םע
 ןביילב לאז סאוו ,ןדליג עשיליופ 200 זיב 100 ןופ עיצואק א ןגיילנייא ןלאז ייז ,ךאמ
 ךרוד ךליה וצ ןעמוק ייז ךראד׳מ .ןעיובפיוא טשינ ךיז ןלעוו ייז זיב עסאק רעד ןיא
 עבעלטפאשטריוודנאל ןוא רעזייה ערעייז ראפ לאירעטאמ־יוב ןטסיזמוא ייז ןבעג
 ־יזאד רעד ןופ ךשמ ןיא — ראי 2 ןופ ךשמ ןיא שניצ ןופ ןעיירפאב ייז ןוא םינינב
 ־דא יד טעב ךוסל .םעדייבעג ערעייז ןלעטשפיוא קידנעטשלופ ייז ןפראד טייצ רעק
 עיזיצעד ריא רעלענש י םאוו ןבעג לאז עיראלעצנאק עלארטנעצ יד זא ,עיצארטסינימ
 ךיז רעכיג םאוו ןליוו ייז ,קראטש ךיז ןגאי (םינלעב) ןטנערוקנאק יד .ןינע ןקיזאד ןיא
 ןטארטעגוצ ןיוש ןענייז םעיסימאק יד לייוו ,םענימג יד ןיא טעטש יד ןופ ןעיצרעבירא

 .גנוריטורקער רעשירעטילימ רעד ראפ תומישר יד ןלעטשוצנעמאזוצ

 .יקסוואיעשזדאמ — ראטערקעס .יקסווארט — טנערעפער

 .1843 ראונאי ןט11 םעד ,עשראוו

 רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא רעד וצ עיראלעצנאק עלארטנעצ יד
 .עיצאנידרא רעקסיאמאז

 ןגעוו ,6359 רעמונ ,רעבמעצעד ןט13 םעד ןופ ןאלפ ןטלעטשעגראפ רעייא ףיוא
 ־טנאק ךיוא ןטייקשיטאבעלאב עכעלטפאשטריוודנאל וצ עקיביולגטלא יד ןעמעננא
 ־ערג א ןיא ןדלעמ ךיז ןלעוו ייז ביוא ,ןביולרעד לאפ םעד ןיא ראנ רימ ןלעוו ,ןטקאר
 ןזא דרע "קאלוו" ייווצ וצ םנטסדנימ ןעמענ ןלעוו םאוו ,עכלעזא ןוא עפורג רערעס
 ןופ לאז םאוו ,ןדאב אזא ךיוא עקיביולגטלא ןופ ראנ ןייטשאב לאז עינאלאק יד זא
 ןוא רעפרעד עכעלטסירק יד ןופ טרעטייוורעד ןייז קחרמ ןקירעהעג א ךיוא ןטייז עלא

 .רעדלעוו יד ןופ
 רעד ןגיילראפ וצ םינלעב לאצ עקידנגונעג א ןעגיפעג ךיז לאז םע וליפא ביוא
 '•פיוא וצ שינעביולרעד ןייק ןעמוקאב טשינ רעירפ ייז ןענעק ,עינאלאק רעקירעהעג
 ןעמוקנא טשינ ןלעוו ייז זא ,ןטכילפראפ טשינ ךיז ןלעוו ייז זיב ןעגנוניווו יד ןעיוב
 טשינ תוחנה םוש ןייק ןלעוו ייז זא ;בראקס םעד ןופ ךליה זיא טשינ רעכלעוו וצ
 ןלעוו ייז זא ;ןרעוו טרינגיסא טשינ ייז לאז לאירעטאמ־יוב םעד ךיוא זא ,ןעגנאלראפ
 ־אב עקיזאד יד ידכ ,ןלעוו ייז ןזא םינינב יד ןעיובפיוא ךיז ראי 3 זיב םנטסטעפשמא
 ןופ ןדליג עשיליופ 200 ןופ רעקינייוו טשינ עיציוק א ןלאצנייא ,ןייז םייקמ ןעגנוגניד

 .טקישעגקירוצ ןרעוו גאלשראפ םוצ םעטיב עטגיילעגייב יד .םענייא ןדעי

— 403 — 



 שטשאמאז סקנפ

 .1*47. רעבמעצעד 13 ,ץעינישזרעיווז

 .עיצארטסינימדא רעד ןופ עיסעס רעט50 רעד ןופ גוצסיוא

 יד ןופ עקיביולגטלא עפורכ רעקידנטיידאב א ןופ ךיז ןדנעוו ןטיט תוכייש ןיא
 ־ענראפ ךיז ןוא ןדאב ףיוא ןצעזאב ךיז ןליוו םאוו ,ןיטירעבעש ןוא שטשאמאז טעטש

 זיא ,טסניד־רעטילימ ןופ ןעיירפאב םעד ךרוד ייז טעוו םאוו ,טעברא־דרע טימ ןעמ
 :עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןגיילוצראפ ןראוועג ןסאלשאב

 יד ןיא רעטרע עקידייל יד ףיוא ןצעזאב ךיז ןלאז ייז שינעביולרעד יד רעסיוא
 ןדנירג וצ ןרעוו טמיטשאב לאז ,ןדיי רעירפ ןופ ןיוש ןעניווו םע עכלעוו ןיא ,רעפרעד
 ןיא ןוא וואנאדשז ןיא ,שטשאמאז רעטניה ןדאב םעד .ךיוא עקיזאד יד ןופ עינאלאק א

 .אנדאוואז
 ראי 2 ןופ ךשמ ןיא ןלאז ייז ןוא לאירעטאמ־יוב םניחב ןרעוו ןבעגענ ייז לאז םע
 ־גידאב יד ןריפסיוא ןלעוו ייז זא ,טייקרעכיז רעד ראפ ןוא שניצ ןופ ןרעוו טיירפאב

 .ןדליג עשיליופ 200 זיב 100 ןופ ןעמענ ייז ייב ןעמ לאז ,ןטקארטנאק יד ןופ ןעגנוג

 ןיא ןדאב גראמ 200 ייז ןלייטוצוצ דארגאנראט ןיא ןדיי יד ןופ השקכ יד .19
 •עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ גאזפא רעד ןוא ,וואכרוק טוג םעד

 .1846 רעבמעטפעס 9 הארגאנראט

 !רעטעטליווו רעקידענג ןוא קינלאשטאנ רעטרעעג

 וצ ןעמענ וצ ךיז טגנאלראפ ןטלאוו עקיביולגטלא רעדארגאנראט יד ןופ ךס א
 .טאטש רעד ןופ ןטסטנעאנמא יוו ןבאה טלאוועג רעבא םע ןטלאוו ייז .טעבראדרע

 טנקעג טלאוו ןעמ .וואכרוק טוג רעד ןעוועג ןטסמעווקאבמא טלאוו ליצ םעד ראפ
 עקיגראמ 30־20 ףיוא ןלייטעצ עקירעביא סאד ןוא טו.ו םעד ןזאלרעביא גראמ 200
 ■דלאג ךסוי וצ ןבעגרעביא ןדאב ןצנאג םעד טנעקעג טלאוו עיצאנידרא יד .םעינאלאק
 ;יוש טלאוו רע ןוא ןטיהפא לאז רע םאוו ,טקארטנאק א ;םילש םיא טימ ןוא ןאמ

 טאהעג עסאק יד טלאוו ןפוא אזא -ךיוא .טריזינאלאק רעדירב־סנביולג ענייז ןטראד
 עכלעוו ךאנ ןבאה םאוו ,עקיביולגטלא יד ןוא שניצ םעד טרעכיזראפ ןטסעבמא-יוו
 ־טריוודנאל רעד ןיא ןדנעווראפ טנעקעג ןצונ טימ םע ןטלאוו ,ןלאטיפאק זי,א טשינ

 .בצמ ןטכעלש א רעייז ןיא דארגאנראט ןיא זיא םאוו ,לדנאה ןיא רעדייא טפאש
 טנעקעג טלאוו עכעלגעמראפ עכעלטע ןופ ןבעגעג ,ליפשייב רעקידנגערנא ■אזא
 :לאניגירא ןיא) ךעלעדיי עמערא יד ייב ךיוא טעבראדרע וצ קשח םעד ןפורסיורא
 טכאמעג קירעביא טלאוו ןוא טרעביזראפ ןבעל רעסעב א ייז טלאוו םאוד 12ץ<^6*
 ןבאה םאוו ןוויטאמ יד ןענייז םאד .םירעיופ יד ןעלמוטעצ ןוא אווטסיירכאש רעייז
 ןופ גנודנעוו יד ןעמעננא ןוא ןייז םיבםמ קידענג טלאז ריא זא ןטעב וצ טגיינעג ךימ

 .וואכרוק טוג םעד ןופ ןדאב םעד עדנערא ןיא ןבעגרעביא םיא ןוא ןאמדלאג ׳ה
 ־ידנשטניוו קידנעטש ,גנורעאב ןוא ץרא־ךרד ןופ ןקורדסיוא עניימ ייב גייל ךיא

 .שארטס .א -" .רעק
* * * 

 .1846 רעבמעטפעס 13 ,עשראוו

 :יקסוואמאדא .וו

 ־ראפ וצ טשינ !ףארג ינשזאמלעוו ינסאי םעד ןופ גנאלראפ רעד זיא םע יוו יוזא
 ־עג) .טקא םוצ טגיילעגייב גנודנעוו יד טרעוו ,םעקראוולאפ יד ןופ חטש םעד ןרענעלק

 .(ןפראוועגפא טניימ
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 םיא ןבעג ןגעוו קינשארק ןופ ןדיי א ןופ עטיב רעד ןגעוו ץימא; .20
 .טפאפ ?!יוא ןדאב

 ־לעדנעמ לארשי ןופ השקב יד ןראוועג טנכייצעגפא זיא רעמונ ןקיזאד ןרעטנוא
 *חאד םעניא דרע םיחטש עקידייל יד טכאפ ףיוא םיא ןבעג ןגעוו קינשארק ןופ ףליס
 ןראוועג טקישעגרעביא זיא עטיב יד .גראמ 40 תוחפה לכל ;שזורטס רעדא ןיכוס
 ־ידרא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןיא .1846 רעבמעוואנ ןט25 םעד
 .ןדאב ןגעוו ןה ,ןלעב םעד ןגעוו ןה גנוניימ א ןקישוצקירוצ השקב רעד טימ עיצאנ

 ■אז רעד ןופ עיצארטסינימדא רעד ראפ טגייל עידאלעצנאק ע׳לארטנעצ יד .21
 .עיקסאלפ ףראד ןופ ןדיי יד טימ ןריסערעטניאראפ וצ ףיז עיצאנידרא רעקסיאמ

 .1843 רלמאטקא 10 ,עשראוו

 ־ראפ יד ןופ םעיסעס יד ןופ רעציזראפ םעד ,יקסוואקנארפ ןופ טראפאר רעד
 ־אמ םעד עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד טיג /׳שטולק" רענישרעבעש ןופ םרעטלאוו

 :עיצארטסינימדא רעד וצ עיצקורטסניא רעקידרעטייוו רעד ןגעוו וויט

 ,םיקלח־דרע ןטראד ןבאה םאוו ,ןדיי יד ןלאז עיקסאלפ ?!ראד ןיא — םנטייווצ
 ייז ןעמ !ףראד ,יוזא זיא םע ביוא .לדניווש רעייז טימ םירעיופ יד ןכאמ בורח ראג
 ־קעווא ייז רעביא ןוא ןעארד טימרעד ייז רעדא ,רראד םעד ןופ ןצעזסיורא רעדא

 .ןעגנולדנאה ערעייז ןקוקכאנ לאז םאוו ,טכיזפיוא עקירעהעג יד ןלעטש

 ־ראפ םעד ןוא יקסוואפיליפ "שטולק" ןופ ראמקעפסניא םעד ןופ טראפאר .22
 רעטריגעלעד ,ןעלאה — אקפפיל ןיא ענימג רעד ןופ טיאוו םעד ןופ רעטערט
 .עיקסאלפ ?ןראד ןיא עיצאנידרא דעקיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא תעד ןופ

 .1844 ראונאי 13 ,ץעינישזרעיווז

 יד ןופ ןעגנומענרעטנוא ןוא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקסיאמאז ןפארג

 .עיצאנידרא רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא רעד ןופ
 ־טגעצ רעד ןופ טפירקסער םעד ןופ ץאזפא ןטייווצ םעד ףיוא ךיז קידנפורראפ
 ־קא ןט12 ןופ עיצקורטסניא רעד ףיוא רעבאטקא ןט10 םעד ןופ עיראלעצנאק רעלאר
 טגיילעגייב (עיצארטסינימדא יד) טקיש ,6589 ןוא 3272 רעמונ ,ראי ןקיראפ רעבאט
 םעד ןוא טיאוו־ענימג םעד ןופ רעטערטראפ םעד ןופ לאקאטארפ ןכעלטכעוו םעד
 ןגייצוצרעביא ךיז ידכ ,עיקסאלפ !ןראד ןיא ןראוועג טכאמעג זיא םאוו ,ראטקעפסניא
 ןופ גנוטכינראפ רעד ןופ הביס יד ןענייז ?!ראד ןקיזאד ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד יצ
 ־עג טשינ ןטנאלאקאטארפ יד טאה ,ראטאדנערא רעד ,אסריג .םירעיופ עקיטראד יד
 םיא טאה עיצארטסינימדא יד .ןעגנורעלקפיוא עכעלטפירש םוש ןייק ןבעג טלאוו
 ־גורעלקרעד־באגוצ יד םיא ןופ ןעמוקאב ןכאנ .םעד ןגעוו ךיז וצ ןפורעגסיורא רעבא
 רעד וצ ןרעוו טקישעגוצ גנוקיטעפשראפ ןא עקיזאד יד ןלעוו ,לאקאטארפ םוצ ןעג

 .עיראלעצנאק רעלארטנעצ

 .יקסווארימ — טנערעפער .יקסנילעיז — טנעטאפינעלפ
 .יקפוואיעשזדאמ — ראטערקעס
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 .1843 רעבמעצעד 4 ,עיקסאלפ

 גנורעלקרעד־טפיוה יד

 ראי םקיטנייה רעבמעוואנ ןט21 ןופ רעטלאווראפ םענופ ךור םעד ןופ ךמס ןפיוא
 רעטערטראפ טימ ןעמאזוצ ,שטולק םעד ןופ ראטקעפסניא רעד טאה■ ,1701 רעמונ
 ־אב ןוא ךראד ןטנאמרעדנביוא םעד ןיא ןראפראפ ,אקספיל ענימג רעד ןיא טיאוו ןופ

 :טגערפעג ,ןטסינאלאק עקיטראד יד ךיו.א יוו םירעיופ עקיטרא יד קידנענעק

 :סנטשרע

 שרוג ןלאז םאוו ,םגדאש זיא טשינ עכלעוו ,ןטראד ןעניווו םארו ןדיי יד ,ןעוט יצ
 טימ ןדיי יד ךיז ןקיטפעשאב יצ ;ןטפאשטריוו עקיטרא יד ןופ בצמ ןטכעלש םוצ ןייז
 ןעמענראפ ןתמא רעד ןיא ןוא ןגעוו םינפל דאנ דרע יד ןטלאה ייז רעדא טעבראדרע
 ,לדנאה־האובת טימ :טסייה סאד ,אווטסיירכאש רעשידיי טימ ךעלטנייוועג יוו ךיז ייז

 ?טראנעגפא ךייא ןבאה ייז םאור ייב ,ןדנאטשנגעק ערעדנא רעדא ,דרעפ ,יפ

 :(רעפטנע)

 ־דרע ףיוא זדנוא ןשיווצ ןעניווו סאוו ןדיי יד זא ,רימ ןרעלקרעד שיראגעטאק
 םוש ןייק טשינ ןבאה רימ ןוא טכארבעג טשינ ןדאש םוש ןייק זדנוא ןבאה םיקלה
 ־אב ןוא ןשטנעמ עקיאור ייז ןענייז ללכב .טפאשטריוו רעזדנוא ןיא ייז בילוצ קזיה
 ־רעבא םהרבא ןוא טסעפרעבא יקסאכ .רימ יוו יוזא טעבראדרע טימ ךיז ןקיטפעש
 רעשטשאמאז יד ןופ תורוחס ןריפרעביא םייב ןרופ ערעייז טימ ךיז ןעמענראפ טסעפ
 ־ינאל רעד ןיא טקיטפעשאב ןענייז תוהפישמ ערעייז רעבא ,עשראוו ןייק םירחוס
 תוחוכ ערעייז ליפיוו ךיוא ,רעדניק ערעייז זא ,רימ ןעעז קידנעטש ןוא טפאשטריוו

 .טעבראדרע וצ טניווועגוצ רדסכ ןרעוו ,םע ןביולרעד
 :ונייהד ,ןדיי ערעדנא יד יוו אווטסיירכאש טימ ;קיטפעשאב ךיז ןלאז ייז זא
 יד רעביא קידנעייג ,ןדנאטשנגעק עביעלנע ןוא לגילפעג ,האובת ,דרעפ ,יפ ןפיוקפיוא
 .ןריציטקארפ ןעזעג טשינ זדנוא ןשיווצ ןעניווו םאור ןדיי יד ייב ,רימ ןבאה ,רעפרעד
 ,לאמא טפערט םע .טשינ םע ןעוט ייז זא ,רימ ןרעלקרעד שיראגעטאק ןוא טסיירד
 םע רע טפיוק ,רעבאה םיוא טלעפ ,עקנאמרופ טימ ךיז טמענראפ םאוו םענייא זא
 ־עייט ךיוא עקאט לאמא ןוא טאטש ןיא זיא םע יוו זיירפ אזא טלאצ ןוא קיליוויירפ
 ןזיירפ יד ןגעוו טוג רימ ןקרעמאב טנעאנ ןעניווו רימ סאוו רימ) ןמוזמ ןיא ןוא רער

 .(האובת ןופ

 :םנטייווצ

 ־רעמוז ערעדנא רעדא טייצטינש רעד תעב טעברא ךיוא ןדיי יד ךייא ןעגניד יצ
 ?ךייא ייז ןלאצ ןיול ןבעלגעט א ראפ סאוו ןוא ןטעברא

 :(רעפטנע) .

 ןוא טעברא רעד וצ ןשטנעמ ייז ןעגניד טינש־האובת ןוא ־ייה ןופ טייצ רעד ןיא
 .םיטאבעלאב יוו ,רימ .טנגעג רעד ןיא ךיז טריציטקארפ םע יוו ןיול אזא ייז ןלאצ
 עקיזאד יד וצ טשינ ןעייג ןוא ןטפאשטריוו ערעזדנוא ןיא טעברא גונעג רימ ןבאה
 ייז טרעהעג טשינ רימ ןבאה ,ייז ייב ןטעברא םאוו ,עקינעי יד רעבא ,ןטסנידראפ
 טעברא רעד ןופ ןענייז ייז ןעוו זא ,ןלייצרעד ייז ,טרעקראפ — טלוועאב ןייז ןלאז
 ־אד יד זא ,וצ ייברעד ןביג רימ ןוא .טקידירפאב ראג סיוא ךיילג ייז ןלאצ ,ןדירפוצ
 ןיא זדנוא ןבאה םאוו ,ןלאפוצ ענעדיישראפ תעב ףליה םיורא זדנוא ןזייוו ׳ןדיי ־עקיז
 ויז וצ םיפרשנ יד ןעמונעגניירא ייז ןבאה הפירש רעד תעב טא .ןפארטעג ראי םעד
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 ערעייז טקישעג ךאנ ןוא טלאצאב זיא טשינ רעכלעוו ןא ןפלאהעג ,רעזייה יד ןיא
 םאוו ,םישעמ ערעדנא ריוא ןוא דלאוו ןופ לאירעטאמ־יוב םעד ןעגנערב וצ רענעגעוו

 .ןאטעג טשינ ךיז ראפ ןצונ ןא לאפ אזא ןיא ןטלאוו ןדיי ערעדנא

 :םנטירד

 יד דענייז יצ — ןעז ןטסעבמא םאד ךאד ריא טנאק ,טנעאנ טניווו םאוו ,ריא
 ?ראטאדנערא םעד םתאש זיא טשינ עכלעוו םרוג ןדיי

 :(רעפטנע)

 ןטלאוו ,עיקסאלפ ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד םאוו ןיא טנאקאב טשינ זיא זדנוא
 ייז ןופ טנעאנ ןעניווו םאוו רימ .ראטאדנערא םעד ןעגנערב ןדאש םעפע טנאקעג
 .ןדייל ייז ןופ ראטאדנערא רעד ןאק יוזא יוו אט ,םטכעלש ןייק טשינ זדנוא ייז ןעוט

 .יד ןשיווצ ןעמוקראפ ןלאז םאוו םיכוסכיס םוש ןייק ןגעוו טשינ ןסייוו רימ
 רעטנוא ןביירש ןוא פא רימ ןביג ,עשיראגעטאק א יוו ,גנורעלקרעד עקיזאד יד

 .םינמיס־םלצ טימ

 X X X קעשזאב ןאי
 X X X יקסנאלבאי רטאיפ

 X X X יקצערקעס רעפסאק
 ץץץ ץעלאמ רטאיפ
 X X X קויזדזב שאקול

 X X X ץעלעיב שוא^טאמ
 X X X אקשטנאמ ינאטנא

 ץ ץנאיאז יישזדנא
 :ןטסינאלאק יד ןופ

 X X X רענליק ןאי
 X X X רענפפע ןאי

 רעדער ןא•
 .טיאוו ןופ רעטערטראפ — ןעלאה

 .יקסוואפיליפ

 טגאזעגפא ךיז טאה ,עיקסאלפ ןיא טוג םעד ןופ ראטאדנערא רעד ,אסריג תויה
 ־יווו םאוו ,ןדיי יד ןעגנערב םע םאוו םנדאש יד ןגעוו) ןעגנורעלקרעד ענייז ןבעג וצ
 ־ייב טרעוו סאוו ,ווירב ןייז ןיא ןדלאמעג טאה רע יוו (עיקסאלפ ןיא ןדאב ןפיוא ןעג
 לאקאטארפ ןקיזאד םוצ ןבעגוצוצ טשינראג רעמ ןבאה רימ זא ,רימ ןטלאה ,טגיילעג
 ־אב ןדיי ןדעי ןגעוו םעיצאמראפניא עשיראגעטאק ןוא עטפאהנסיוועג ערעזדנוא ראנ

 :ייז ןגעוו גנוניימ רעזדנוא ,עיקסאלפ ןיא םיקלח־דרע ריוא ןעניווו םאוו ,רעדנוז

 ןופ ךשמב ,עטוג י א זיא גנוריפפיוא ןייז — דלעפסייוו קעציא וצ ךייש םאוו (1
 (דאי קילדנעצ ־ואפ יא) עיקסאלפ ךראד ןיא טניווו רע סאוו טייצ רעצנאג רעד
 זיא םע .ךעמוקעג טשינ םירעיופ יד דצמ עגאלקנא םוש ןייק םיא ף יוא זיא
 ־ראפ — הלווע ןא ןאט םירעיופ יד ןופ ןעמעוו לאז רע זא טנאקאב טשינ
 ןייז ןופ רוקמ רעד זיא ןוא טעבראאב רע םאוו ,ןדאב ןפיוא טציז רע ,טרעק
 ןייק טשינ טאה ןוא טעבראדרע רעד טימ ראנ ךיז טקיטפעשאב רע .הנויה

 .םיקסע ערעדנא םוש
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 ,ןדאב טאה רע םגה ,דיי רעקיזאד רעד — טסעפרעבא לקסאכ ךייש םאור (2
 ןייז .ןיירא געוו ןיא טראפ ןיילא רע ,עקנאמרופ טימ ךאנ ךיז רע טמענראפ
 יד .טפאשטריוודנאל רעד ףיוא ךיז ןקיטפעשאב רעדניק יד ןוא רעבא ידרפ
 ןעזעג ןיילא ןבאה רימ .טניווועגוצ טעברא רעקיזאד רעד וצ ןרעוו רעדגיק
 ־עג זוא םנזייאבארג יד טימ ,םענארב ךאג ןעגנאגעג ןענייז ערעייז ןיז יד יוו
 ־ייב א יוו ןעניד ןאק דיי רעקיזאד רעד .םנזייארעקא יד ןיא ןסקא יד טריפ
 ןריפ וצ יוזא יוו ,תונכשב םיא ןבעל ןעניווו םאונ ,ןטריוודנאל יד ראפ ליפש

 .טקעלפאב טשינראג טימ זיא גנוריפפיוא ןייז .טפאשטריוזדנאל א

 םהרבא ראפ ךיוא טניד ,ןטנאמרעדנביזא ם עד ןופ יוו ,גנוניימ עקיבלעז יד (3
 עקיאור ןענייז ןדיי עקיזאד יד זא ,וצ ריס ןביג רעדנוזאב ןוא ,טסעפרעבא
 רעכלעוו ןיא ךיז לאז םירעיופ יד ןופ רעוו זא טרעהעג טשינ ןבאה רימ ןוא
 ןגעוו רעדא ןדיי עקיזאד יד ךרוד תולווע ענעגגאגאב ןגעוו ןגאלק טכיזניה

 .אווטשיירכאש ןגעוו יצ ןעיירעגירק
 .טיאוו ןופ רעטערטראפ - ןעלאה

 .יקסוואפיליפ

 ןקידרעטייוו םעד טיט ,אסריג .י ןופ ורירב רעד טגיילעגייב זיא טראפאר םוצ)
 .(טלאהגיא

 .1843 רעבמעצעד 5

 ."שטולק" רענישרעבעש ןופ ראטקעפסגיא ןטרעעג םוצ

 ראפ ןענייז עקיזאד יד ליפיוו ףיוא ,עיקסאלפ ןיא ןדיי יד ןגעוו ןעגנורעלקפיוא יד
 ־פא טשינ שרעדנא ךיא ןעק ,גנוטכינראפ א םירעיופ יד ראפ ןזא ,גנורעטש א רימ
 יז ביוא םאוו ,עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןופ גנורעדאפפיוא ןא ךיוא יוו ןבעג
 ןוא .ןפורסיורא ךימ יז ןאק ,ווירב ןקיזאד םעד וצ גאדו זיא טשינ עבלעוו וצ טביירש
 רעד לאז רעבירעד .ןפלעה טשינראג ווירב םוש ןייק יווייס ךאד טעוו ,טשינ ביוא

 .ןשטייטסיוא טימרעד טקאפ ןייז ןוא ןעקנעדעג ןינע םעד ווירב ןיימ טימ רעה

 .אסריג .י

 רעד ןיא ןיידא טגארט עיצאנידדא רעקסיאמאז רעד ןופ עיצארטסינימדא יד .23
 ,עיקסאלפ ?!ראד םעד ןיא ןדיי יד ןגעק עגאלקנא יד עיראלעצנאק רעלארטנעצ

 דאטאדנערא םעד ןופ ןפרוווראפ יד ןופ טייקשירענגיל יד ףיוא טזייוו םאוו
 .טוג ןקיזאד םעד ןופ

 .1844 ראורבעפ 28 ,ץעינישזעיווז

 ,359 .טונ ,ראי םקיטנייה ראונאי ןט13 ןופ ווירב רעזדנוא ►ךיוא ךיז קידנפורראפ
 ראטאדנערא םעד ,אסריג ןופ ןעגנורעלקפיוא יד טגיילעגייב ראפ רימ ןלעטש ,6612
 ,םירעיופ עקיטרא יד ראפ ךעלדעש ןענייז ןדיי יד םאווראפ ,עיקסאלפ ןיא טוג םעד ןופ
 ןופ ווירב יד זןוםל ןוא עיקסאלפ ךראד ןיא ןעניווו םאוו ןדיי יד ןופ המישר א ךיוא
 םאד — ןינע ןקיזאד םוצ תוכייש א ןבאה םאוו ,ראטקעפסניא ןוא רעטלאווראפ םעד

 .עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיזיצעד רעקידרעטייוו א ראפ ץלא

 .יקסוואדיט — טנערפער .יקסנילעיז — טנעטאפינעלפ
 .יקסויאיעשזדאמ — ראטערקעס

^ * * 
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 .1844 ראונאי 3 ,עיקסאלפ

 רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסיגימדא־לארעגעג רעד דצ
 .עיצאנידרא

 םע םאוו םנדאש יד ןגעוו ןרעלקוצפיוא ,4233 רעמונ גנורעדאפפיוא רעד ךיזא
 ־דגאל ןסיורג םעד ראפ ןעמוק ךאנ ןלעוד םארו יד ןוא ןדיי ענעסעזעגנייא יד ןעגנערב

 :ןעגנורעלקפיוא עקידרעטייוו יד ןבעג וצ דובכ םעד ךיא באה ,טריוו

 טנעהסטעבדא ךס א ןבאה ןפראד ןטפאשטריוו ערעסערג זא ,טסווואב זיא םע
 ,רעדלעפ עטעבראאב רעקינייוו ייב ןוא ןשינעטערעג ערענעלק ייב ,רעירפ זא ןוא
 ־איג ןוא עיקאסיוו רעפרעד יד ךיוא ראנ ,עיקסאלפ ךראד עצנאג םאד ראנ טשינ טאה
 ־גודעג ךס א טצונאב ךיוא טאה׳מ ראנ ,ענזישטשנאפ טעבראעגפא ןבאה יגעשזפאל
 ךראד ראטאדנערא רעד ןוא ןראוועג לטב ץלא םאד זיא טציא .טנעה־םטעברא עגעג
 ־וז ןברוד םיוא ביג ךיא .סורא םיא טלגניר םאוו ,טפול רעד טימ ןדניבראפ ראנ ךיז
 טמוק רעטלעג עקיזאד יד ןופ ,טעברא רענעגנודעג ךיוא ןדליג עשיליופ 3000 רעמ
 ־רא ןייק טשינ ךיא םוקאב ךראד ןופ לייוו ,ןדליג 200 א וליפא ךראד ןיא ןיירא טשיג
 ־אב אזא זא ,ליווו ןלעירעטאמ ןקיטרא םעד ראפ ןדאש םוצ טשיג םאד זיא יצ .רעטעב

 .ץעגערג רעד ץוחמ ןבעגסיוא ךיא זומ עמוס עקידנטייד
 טימ .ןטפאשטריוו ייווצ ךיוא תוחפשמ עשידיי ייווצ ראג ןעוועג ןענייז לאמא
 םעד 5ןיוא החפשמ עשידיי עטירד א ןעמונעגוצ "שטולק" רעד טאה קירוצ ראי ייווצ
 ־טריוו יד לייוו ,קושטיילא יצאגגיא ןופ ןעמוגעגרעביא טאה דיי רעד סאוו ,ןדאב
 6 אד ךיז טלייצ טציא ןוא .דנאטשוצ ןטוג א ןיא ןעוועג ןעגייז םיגיגב עכעלטפאש
 ןעוט ןדיי עלא יד .ןדאב ןעמענ וצ העדב ייז ןבאה עלא םאוו ,ךראד ןיא תוחפשמ
 ־עגייא רעייז רעסיוא ןעייזדאפ ייז רעבא ,טפאשטריוודגאל רעד ייב טשיגראג ןיילא
 ;רעיופ ןעמערא םייב רעדא ,קידייל ןעייטש סאוו רעקיטש עטסעב יד ךיוא ןדאב םענ
 ןעמעלא םעד וצ .בראקס םייב םעקנאל ןופ םיחטש עסיורג יד וצ ךיוא ןעמענ ייז
 א זא יוזא ,טריטקארטנאקראפ ייז ייב ןענייז םאוו ,ןשטנעמ ךס א ןבאה ייז ןפראד
 ־רא גאט וצ גאט ןופ ןוא טפיוקראפ ייז ייב ןענייז םעילימאפ עשירעיופ עצנאג ךס

 .ייז ייב ייז ןטעב
 ךיא ייז ןעגגיד טייצרעמוז םאוו ,ןטסינאלאק 8 ןאראפ ךיוא אד ןענייז םעד ץוח

 .טנעה־םטעברא ךס א
 םע ווו ,טפירשטגאה רעדנא ןא טימ טפירשוצ א ןאראפ זיא טרא םעד ךיוא)
 ןופ טייקכעלמעוואב רעד בילוצ ,טפראדעג ןעמ טלאוו ןדיי יד רעסיוא" :ךיז טגאז
 ,ןראדנערא עטאווירפ יד ןוא ןטסינאלאק יד ךיוא ךראד ןופ ןביירטסיורא אסריג ןאפ

 .(םיא ןרעטש ייז לייוו
 ןשטנעמ ןבאה ךיוא ךראד םאוו ,טוג רעטאווירפ א ןאראפ ךראד ןיא זיא םעד ץוח
 ־גיהא ךיז ךיא לאז ווו .רעטעברא רעמ ךאג ךראד ןזא ןדאב ךאג וצ רע טמענ וצרעד
 םע זענעק ןיילא ןדיי יד םאוו ,טרא ןא ךיוא טפאשטריוו רעסיורג ןיימ טימ ןאט
 םאד זא (עיצאגידרא רעד ןופ גגוטלאווראפ יד) בראקס רעד רשפא טגיימ .ןצונסיוא
 רעוו ןטלעז זא ,בצמ ןקידעגאלק אזא ןיא ןעגייז ייז — .םירעיופ יד ראפ ןצוג ןופ זיא
 טעוו ,פא ץאש ךיא יוו ןוא .טשינראג שיטקאפ ,תומהב 2 ןבאה םיטאבעלאב יד ןופ
 ־םיוא ןא ראפ םאוו .רעטרע (עטייזראפ טשינ) עקידייל 6 עיינ ןעמוקוצ גנילירפ םוצ
 יוזא ךיז םורא טאה רע ןעוו ,טייקשיטאבעלאב עסיורג א לאפ אזא ןיא ןיוש טאה קוק
 ענעגייא יד טימ טנעקעג ןעמ טלאוו ןעייזראפ ןוא ןרעקאראפ — ןעגנורעטש ליפ
 .טנעה (ענעגנודעג) ןבאה ןעמ זומ רעדלעפ יד ןופ ןעמענפארא םוצ רעבא ,ןשטנעמ
 עטרעקלעפאב ייב ןוא ,טייצ רעגעי ךיוא טגניד רענייא רעדעי זא ,טנאקאב זיא םע
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 ־גייא רעד רשפא ,ךיא ראנ רעבא ;רעטעברא ןעמוקאב ־,צ וור רערעי טאה רעפרעד
 ןרפ רעטעברא ייווצ ערעכיז ןייק טשינ באה ,עיצאגידרא רעצגאג רעד~ןופ רעקיצ
 ־אדנערא רעד טאה ,ףראד א ייב טוג ןייא טריטסיזקע םע ווו םוטעמוא .ףראד ןיימ
 גנוריפ אזא ייב רעבא ,רעסעב ןעייטש שירעיופ יד ןוא רעטעברא יד ןופ ןצונ ראט
 ־ייוו ראפ םגה ,םיא טלעפעג םע ווו ןטעברא לרעיופ רעד ךיז טייג ,עיקסאלפ ןיא יוו
 רע — טשינ שיא טריסערעטניא ץנעטסיזקע עגעגייא ןייז לייוו ,טלאצעג רעקינ

 .ןעקגירטוצגא ךיז יוו ראנ טכארט
 ־אב טשינ ןענעק ייז םאוו ,קילגמוא ןא ייז ראפ םע זיא שירעיופ יד ךייש סאוו
 (ןטעברא עשלהק) "ןאפשראפ" ךיוא ללכב טשינ ;ראפ ןדיי יד ראנ .םעקנאל ;ייק ןעמוק

 ףיוא ץליהעג םאד ןריפ יוו ,ללכ ןצנאג םוצ ןרעהעג םאוו עכלעזא ןטעברא םוש ןייק
 טשינ ךיז ייז ןליוו סאווראפ — ךוס םוצ ןוא .טשינ ייז ןעוט ,םעדייבעג ענעדיישראפ

 ןעמעוו טימ טאהעג טשינ ןטלאוו ייז ליידו ,רעדנוזאב רעדלעפ ערעייז ךיוא ןצעזאב
 טשינ ליוו עיצארטסינימדא עבושה יד ביוא .ןרירכאש וצ ןעמעוו ןוא ןטעבראאב ייז
 ןזומ טוג־טפיוה רעד ךיוא טעוו ,דליב רימ ןופ עטלעטשעגראפ םאד טכא ןיא ןעמענ
 טקוק םאוו רעדעי לייוו ;ףראד שעד ןעשעג םע טעוו םעד ראפ רעבא ,ןייגרעטנוא
 סאוו זא ,סייוו םינינע עקיזאד יד ןאק ןוא קילב ןפייר א טימ ןבאז עקיזאד יד ךיוא
 זיא רעמ ץלא טנגעג ןייא ןיא ןטפאשטריוו עטרידנערא ערענעלק ןריטסיזקע םע רעמ
 -שיטאבעלאב ערעייז ןוא שירעיופ יד ןופ ץנעטסיזקע עטוג יד ןרעטשעצ וצ םרוג םע

 .לאפרעדנאנאפ םוצ עטייווצ םאד טיצ סגייא — ןטייק
 .אסריג

* * * 

 .1844 רעבמעוואנ*14 ,וואנאדשז

 .עיקסאלפ ףראד ןיא ןדאב ־יוא טצעזאב ךיז ןבאה סאוו ,ןדיי יד ןופ המישר

 ת ־
 ןעמאזוצ

 ושפנ ל א צ
 רענעמ ןעיורפ

 ן ע מ א נ
 ףירל

 רעמוג

 1 טטיעפרעב^ םהרבא 2 2 4
 2 דיעפסייוו !רעצ י א 2 6 8

 3. טשעפרעבא יקסאכ 6 4 10

 זעמאזוצ 10 12 22

 .ןעלאה — טיאוו־ענימג ןופ רעטערטראפ

* * * 

 ."שטולק" רענישרעבעש ןופ רעטלאווראפ ןטרעעג םוצ

 טזייוואב רע ווו ,עיקסאלפ טוג םעד ןופ ראטאדגערא םעד ,אסריג ןופ ווירב ןפיוא
 יד ראפ ךעלדעש ןענייז עיקסאלפ ךראד ןיא םיקלח־דרע .ףיוא ןעגיווו םאוו ןדיי יד זא

 :ןעגנורעלקפידא עקידרעטייוו יד ןבעג ךיא ליוו ,םירעיופ
 ןדיי ענעסעזאב ןראי עגגאל ןופ ןיוש יד רעסיוא זא ,אסריג ׳ה ןופ ריפסיוא רעד
 ןקיזאד ןיא לייוו ,טכארטעגסיוא זיא ,ןצעזאב וצ ךיז ןטראד ערעדגא ךאנ ןטכארט
 םאד .ןדאב םיא ןבעג ןגעוו בראקס םוצ טעדנעוועג טשיג ךיז דיי םוש ןייק טאה ןינע
 א םתס טשיג רע זיא ,דיי ׳א ןדאב ףיוא טצעזאב קירוצ ראי 3 טימ ךיז טאה םע סאוו
 לויסאכ ןופ רעדורב רעכעלבייל א — החפשמ רעקיבלעז רעד ןופ ראנ ,רעדמערפ
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 ןפיוא ןראוועג טעוועדאהעגפיוא זיא החפש עצנאג עקיזאד יד ליידו ,טשרעפרעכא
 ןיא ךיז ןעימאב ייז ןוא טפאשטריוו עשירעיופ א ןריפ וצ טניווועגוצ ןענייז ןוא ךראד־
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ראטנעווניא ןקירעהעג א ןטלאהוצפיוא ןטייקשיטאבעלאב יד־
 ראנ עיצאלוקעפש םשל טשינ רעבא ,םע ייז ןעמענ םעקנאל יד ןופ גנורעגייטשראפ

 םוש ןייק םירעיופ יד ייברעד טעשעג םע ןוא ,ןדאב םעד ןופ ןשינעפ־ועדאב יד ראפ
 ביוא .ךראד רע ליפיוו םעקנאל ליפיוזא ןעגניד עיצאטיציל רעד תעב ןעק רעדעי ,זיימ
 ־עג טשינ רע טאה ,םירעיופ יד ןופ דנאטשליווו םעד ןגעוו יוזא ךיז טגראז אסריג ׳ה,
 ־ראג תועמשמ טאה רע םאוו ,םעקנאל גראמ 75 ןעגנידפא בראקס םעד ייב טפראד
 ־ימ ןטימ תופתושב ראנ טעבראאב טשינ ןיילא םע טאה רע לייוו ,טפראדעג טשיג.
 ־ייא יד ראנ ךראדאב רעד טשינ זא ,םיורא ךיז טזייוו םעד ןופ .שטשאמאז ןופ רעטיל
 םירעיופ יד סאוו ,םעקנאל יד ןעמונעג טאה אסריג ׳ה זא ,ןעוועג םרוג טאה טכוזרעפ

 .ןעגגידפא קידגעטש ןגעלפ

 ,ןופ אלימב ןעיצ ןוא רעדלעפ עקידייל עשירעיופ יד טשינ ןעייזראפ ןדיי יד זא

 ןוא םירעיופ .עקיזאד יד ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןזייוואב םיחוויר םוש ןייק טשיניסעד־
 טייזראפ ץעמע ביוא ןוא .לאקאטארפ ןטקישעגוצ ןיוש םעד ןיא ןטסיגאלאק יד ןופ
 ,בראקס ןראפ ןדאש םוש ןייק אטשיג ייברעד זיא ,ןדאב ןקידייל לקיטש א אי ןיוש׳

 ־יורג" זא .(ןלאצ טפראדעג םע טלאיו) רעיופ רעד יוו יוזא שניצ םעד טלאצ רע לייוו
 ־אדנערא רעד טפראדעג טאה "טגעה־םטעברא ךס א ןפראד ןטייקשיטאבעלאב עס
 ןוא — ןרעכיזראפ םעד טימ ךיז ןוא טוג םעד ןעגגודעג טאה רע ןעוו ,ןסיוו ראט:
 זיא ףראד םעד ןיא טשיג ביוא ,ןעגיפעג טנעה־םטעברא ןעמ ןאק ןדנאפ קידנבאזז
 ןיא זא ןוא .ןגאלקאב טשינ ראטאדנעדא םוש ןייק ךיז ןאק םעד ףיוא .ןטייווצ א ןיא
 ־םטעברא טימ רעפרעד ערעדנא טרעהעג עיקסאלפ טוג םוצ ןבאה ןטייצ עקילאמא
 ־פא םעד.ןמילש םייב טסווועג אסר־־ג ׳ה טאה םעד ןגעוו ,טשיג טנייה ןוא טפארק

 .ענזישטשנאפ ןייק טשינ רעבא ,ןדאב טמענ רע זא ,ךאמ:

 טמוק ךראד ןיא ןוא רעטעברא־ןיול .ףיוא ןדליג 3000 םיוא טיג רע זא ,ךייש סאוו
 ךיא יוו :ןרעלקרעד יוזא טייהגגעלעג עקיזאד יד ךיא ןאק ,200 א יוו רעמ טשינ ןיירא■
 שיגעטערעג רעד ןביילקפיוגוצ םעד תעב ןטעברא יד ראפ ןעמוק ,טסווורעד ךיז באת
 ,םירעיופ יד .גראמ ןופ רעדא קאש ןופ — ןפוא־דראקא ןא -ףיוא עיקסאלפ טוג ןיא

 ־שנאפ רעד טימ םיוא זיא־םע זא ,קנאדעג םעד ןופ טיירפאב טשינ ךאנ ןענייז םאוז
 ־שנאפ ןימ אזא (גראמ רעדא קאש ןופ) םעטסיס־דראקא ןקיזאד םעד ןיא ןעעז עגזישט
 .גאט ןופ ןלאצ ייז לאז׳מ ןעוו ,טעברא רעד וצ ןעגגאגעג ןרעג ןטלאוו ייז .עגזישט■

 ייז טלאצ׳מ ווו ןטעברא טראד ןעייג ראנ טוג םעד ןיא ןטעברא טשיג ןכב ןעמוק ייז
 גראמ רעדא קאש עטעבראעגסיוא לאצ ןופ טשינ ןוא געט עטעבראעגפא יד ראפ
 טשינ, רעיופ םעד ןעמ ןעק ללכב '.(םעטסיס־ענזישטשנאפ רעד ןיא טנאמרעד םאוו)
 טוג ןיא ןטעברא ןקיש םיא גגאווצ טימ ,ןעגגידראפ ךיז ןייג לאז רע ןיהווו ןעגניווצ:

 .טשינ ןעמ ןאק עיקסאלפ

 ןראפ טייקכעלגעמ יד ןאראפ זיא םע ווו טראד זא ,אסריג ׳ה ןופ ףרוווראפ רעד
 -ראפ .גנובייצרעביא עכעלפערט ןייק ראג טינ זיא רעטרע ךס א ןיא ןענידראפ וצ רעיופי

 רע טצונ רעטרע ענעדעיישראפ ןיא ןענידראפוצ ןאק רעיופ רעד ווו ןטראד ,טרעק
 האובת ןייז ןפיוקראפ וצ ןעגנוווצעג טשינ זיא ןוא בצמ ןייז ןרעשעבראפ וצ סיוא םע"

 .בראקס םייב גנוציטשרעטנוא ןטעב רעדא רעגנוה ןדייל ןוא

 זיא םאד רעבא ,עמערא ךיז ןעניפעג ,עיקסאלפ ףראד ןופ םירעיופ יד ןשיווצ
 ייווצ טימ םאוו םעד בילוצ ראנ ,טראד ןעניווו םאוו ןדיי יד ןופ טאטלוזער ןייק טשיב
 -ייז ייז םאוו ןופ ,עפארטפאטאק־לגאה רעקראטש א ןופ ןטילעג ייז ןבאה קירוצ ראי■

 ¬ראפ םירעיופ 6 ןלאז גנילירפ םוצ זא ,עטכישעג יד .ןראוועג טקידעשעצ קראטש ןע1

— 411 — 



 שטשאמאז סקנפ

 ופשינ (גנושראפסיוא רעיונעג א ךיוא טקוקעג טשינ) ךיא באה סאד ,ןדאב רעייז ןזאל
 !פייזראפ ןיוש טאה רעיופ רעדעי זא ,סייוו ךיא ,אברדא— ןקיטעטשאב טנאקעג

 .עקידרעמוז יד ןעייזראפ וצ ךיז טביילק ןוא האובת עקידרעטניוו יד
 יד ןופ טייקכעלדעש רעד ןגעוו אפרינ ׳ה ןופ ןעגנורעלקפיוא יד — לכה־ךס ןיא

 ןבאה םירעיופ עקיבלעז יד .טכא ןיא ןרעוו ןעמונעג טשינ ןענעק םירעיופ יד יבגל ןדיי
 .תולווע םוש ןייק זא ,טרעלקרעד ןבאה ייז .עקידריופאק סאד טקנופ טלעטשעגטסעפ

 עלא ןוא םירעיופ יוו ןדאב ןפיוא ןטעברא ייז ,טרעקראפ ;ןדיי יד ןופ טשינ ייז ןבאה
 .םיוא ייז ןריפ עדניימעג רעד ןופ ןטעברא עכעלטנפע

 ."שטולק" ןופ ראטקעפסניא רעד — יקסוואפיליפ

 ,1844 ראורבעפ 24 ,ץעינישזעיווז

 רעקסיאמאז רעד ןופ רעטיג יד ןופ עיצארטסינימדא־לארענעג רעד וצ
 .עיצאנידרא

 ."שטולק" רעגישרעבעש ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ

 ־אי ןט10 ןופ עיצארטשינימדא־לארענעג רעד ןופ גנונעדראדאפ יד קידנריפפיוא
 באה ,אסריג ןופ ווירב ם עד קידנקישקירוצ ןוא ,7408 .םוג ,ראי םקיטנייה ןופ ראונ

 :עיקסאיילפ ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד ןגעוו יונעג ןביירשאב וצ דובב םעד ךיא
 ,טיאוו־ענימג ןופ רעטערטראפ םעד ןופ גנוקיטעטשאב יד ייב גייל ךיא — םנטשרע
 "םאלפ ןיא ןענייז ןטייקשיטאבעלאב עכעלטפאשטריוודנאל (עשידיי) יירד יוו רעמ זא

 .אטשינ עיק
 ןיוש זיא םאוו ,ראטקעפסניא םעד ןופ טראפאר םעד ייב גייל ךיא — םנטייווצ

 ןינע םעד ןרעלקוצפיוא ןייז רעטבייל םע טעוו םי,א ןוא ןראפעג ןטראד לאמ עכעלטע
 .אסריג ראטאדנערא ןופ

 רימ ןבאה ייז ןוא םירעיופ יד טשראפעגסיוא ךעלנעזרעפ ךיא באה םעד ץוח
 :טרעלקרעד

 ןעמוקעג זיא׳ס רעדייא רעגנעל עיקסאלפ ןיא ןעניווו םאוו ,ןדיי יד ןופ זא (א
 לוא תולווע םוש ןייק ייז ןבאה ,1831 ראי םעד ראפ ןופ ךאנ לייוו ,אסריג ׳ה רעד
 "עג ןיוש ךיז ייז ןטלאוו ןעוועג עכלעזא ןטלאוו .טאהעג טשינ ןטייקכעלמענעגנאמוא

 .עיצארטסינימדא־לארענעג רעד ראפ טגאלק
 ־ער ןוא רעסעב ייז ןלאצ טינש-ייה ןוא ־האובת ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי יד זא (ב

 .םיא וצ יוו ןדיי יד וצ רענרעג יד ןעייג ראפרעד ןוא אסריג ׳ה רעד יוו רערעלמ
 ייז ןבאה ןטריוודנאל יוו לייוו ,האובת יד טשיג ךיוא ייז ייב ןפיוק ןדיי יד זא (ג
 קירוצ ןעמוק םייב זא ,לאמא רעבא טפערט םע .ןפיוקראפ םוצ ךיו.א ענעגייא גונעג
 — בוטש ןיא טשינ םע ןבאה ייז ןעוו — רעבאה פעט ראפ א ייז ןעמענ ,געוו ןופ

 .טרא ןפיוא ךיילג םינמוזמ ןיא עקאט ןוא זיירפ־קראמ םעד טיול םע ייז ןלאצ

 ־לעוו ןא ,טראצוש א ןבעגעג ךיז ייב םירעיופ עטנערבעגפא יד ןבאה ןדיי יד (ד
 ,דלאוו ןיא ןראפעג לאמ עכעלטע ,דרעפ עטונ קידנבאה ,ןוא ןעננאלראפ זיא טשינ עכ

 אזא עטנערבעגפא יד ןבאה אסריג ׳ה ןופ .םיפרשנ יד ראפ ץליהענ ןעגנערב וצ ידכ
 .טאהעג טשיג ךליה ןימ

 ךס א ןעזעג טלעוו רעד ךיו.א ןיוש באה ךיא — ךיא רעלקרעד ןעמעלא םעד ןופ
 באוו ןיא ,קינייוו ןעמ טניפעג אפרמ זיא׳ס יוו ןטכעלש אזא רעבא,ןשטנעמ עטבעלש
 "אלעצנאק עלארטנעצ יד ייס ,עיצארטסינימדא יד יימ טגייצרעביא ןיוש ןענייז םע
 ׳רעמונ ,1841 יאמ ןט18 ןופ טראפאר ןיימ ךרוד ,9865 .טונ טנעמוקאד םעד ןופ עיר
 ־גייא םייב ןעגנולדנאה עטסניירמוא יד זא ,ןזיוואב ןטקאפ טימ באה ךיא ווו ,4081
 ןראי יד ןייגרעד וצ ידב ראנ ,ךיז ףיוא ןעמונעג רע טאה ייכעשט ןיא ןספעש ןופ ךיוק
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ןעוו ,ןדיי יי טימ ןראוועג זגורב זיא רע דלאביוו ,טציא זיא יוזא .ימיולאק ׳ה םע־ז
 וצ ךיוא טאה רע .רע יוו רעטעברא רעמ דלעפ ןיא טאהעג גאט ןסיוועג א ןבאה ייץ
 ־פארא רעייז ןבאה ןדיי יד ןעוו ,רעטעברא עקיבלעז יד ךיז ייב ןבאה טנעקעג םנגראמ
 טגנאלראפ ,ןצענערג ןא טייקזייב ןייז ןיא רעבא .טקידנעראפ ןיוש רעדלעפ יד ןופ םענ.
 ייז ןעק רע ןעוו ,ןדירפוצ ןעוועג וליפא טלאוו ןוא ןקירדרעד ,ןטכינראפ וצ 'יז רע-
 ראפ לייוו ,טנעה ענייז ןיא טשינ טגיל םאד ,רעווש זיא׳ס רעבא — ןענעגרהסיוא
 רעד טימ ןייגוצ סאמ רעקיבלעז רעד ןיא רימ ןפראד ,ןביולגי ןדעי ןופ ,ןשטנעמ ןדעי

 .טייקיטכערעג רעצנאג
 ןדאש ןעגנערב ייז זא ,גנוגייצרעביא יד אטשינ זיא עיקסאלפ ןיא ןדיי יד יבגל
 ןעגנוגלאפראפ יד ןגעק ןרעוו טצישעג ןפראד ייז ןוא םירעיופ יד רעדא גנוריגער רעד

 יהסוואטנאשזכ .אסריג ׳ה ןופ:

 יד ןופ ןינע ןיא עיראלעצנאק רעלארטנצ רעד ןופ עיזיצעד עקיטליגדנע יד .24
 .עיקצאלפ ףראד ןיא םירעיופ עשידיי

 .1844 ץראמ 14 ,עשראוו

 ךיז טזייוו עיצארטסינימדא רעלארטנעצ רעד ןופ גנורעלקרעד רעקיזאד רעד ןופ
 םעד ןופ ראטאדנערא םעד ,אסריג ׳ה ןופ ןעגנורעדאפ יד ןוא עגאלקנא יד זא ,םיתא
 ־אב ןפראד ןוא זאלנדאב ןעגייז ,ןדיי יד יבגל ענעגארטעגניירא ,עיקסאלפ קראוולאפ

 .ןרעוו טקיטייז
 .טפירשטנאה עקידנענעייל־טשינ

 רעלארטנעצ רעד וצ "שטולק" רעקספיל ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ טראפאר .25
 עכעלטפאשטריוודנאל עשידיי יד ןופ ףיז ןריפפיוא סאד ןגעוו עיראלעצנאק

 .עיקסאלפ ?ןראד ןיא ןטסינאלאק
 .1845 רעבמעוואנ 8 ,וואנאדשז

 יד ןופ ןעגנומענרעטנוא ןוא רעטיג יד ןופ עיראלעצנאק רעלארטנעצ רעד וצ
 .יקסיאמאז ןפארג

 ."שטולק" רעקספיל ןופ רעטלאווראפ םעד ןופ

 ןופ עיראלעצגאק רעלארטנעצ רעד ןופ עיצקורטסניא יד גנוריפסיוא רעד ןיא
 וצ טימאב רעטלאווראפ רעד ךיז טאה ,6348 רעמונ ,ראי םקיטנייה רעבאטקא ןט24
 .עיקסאלפ ?ןראד ןיא ןטסינאלאק ןדיי יד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו תועידי ןטלאהרעד
 טיול ,גנוטלאווראפ ןיימ רעטנוא ךיז טניפעג "שטולק" רעד םאוו ,טייצ רעד ןופ
 ־אלאק עשטייד יד ןופ ייס ,םירעיופ יד ןופ יימ ,םעיצאמראפניא ענעטלאהרעד יד׳
 עקידרעירפ ןופ ךיוא תועידי ,טצעזאב ז!ראד ןקיזאד םעד ןיא ןיז ןבאה םאוו ,ןטסינ
 ןעמענראפ ךיז ןלאז ןדיי יד זא ,ןזייוואב םוש ןייק ןעמוקאב טשינ ךיא. באה — ןטייצ

 םירעידפ ת ראפ ךעלדעש ןייז ןלאז םאוו ןטםנידראפ ןוא אווטסיירכאש טיט•
 ־עג 4 עכלעוו ןופ ,םיקלח־דרע 5 ךיוא עיקסאלפ ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ןדיי יד
 .יקסילדעיס ןופ םוטנגייא רעשירעטסיולק זיא רענייא ןוא עיצאנידרא רעד וצ ןרעה
 4 עטשרע יד .דלעפסייוו קעציא ןוא טשעפרעכא רעדירכ 4 ןופ טצעזאב זיא דרע יד־
 ־םייוו קעציא .עקנאמרופ טימ ךיוא טפאשטריוודנאל רעייז טימ ץוח ךיז ןעמענראפ

 .טעבראדרע טימ ראנ דלעט
 ־יוו ןוא גנוריפפיוא רעייז רעביא ןכאוו וצ יונעג ןעזראפ טשינ רעבא לעוו ךיא
 ןופ רצוא םעד ןעגנערב ןדאש ןאק םאוו םניוזא ,ןקרעמאב םעפע ראנ לעוו ךיא דלאב-
 ־ארטנעצ רעד ןיא ןדלעמ דימו־ףכית ךיא לעוו ,םירעיופ יד רעדא עיצאנידרא רעד

 .יקצאנראשט .עיראלעצנאק רעל
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 ןארטיצ .ל .ש

 "רשכמ לוה" ווה ווא םיוברעדג? רדנסכלא
 י ד" :טעברא םנארטיצ .ל .ש ןופ ןגוצסיוא ראפ א רעטייוו אד ןעגנערב רימ
 זיב 1863 ראי ןופ .1 ״ע ם ע ר פ ר ע ש י ד יי ר ע ד ןופ ע ט כ י ש ע ג
 ךטנעמגארפ ןענייז סאד ."רפסיזזא" גאלראפ ,1921 עשראוו ןיא ןענישרעד .1889

 ־ידיי רעד ןוא םיוברעדעצ רדנסכלא שטשאמאז דילי םעד וצ תוכייש א ןבאה סאוו
 .ןבעגסיורא ןביוהעגנא טאה רע סאוו ,"רשבמ לוק" גנוטייצ רעש

 גנוטייצ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ הדיל־ילבח יד

 רעבירא ןענייז ךרעב ראי קיצרעפ
 ןיב ,ווורפ סמיובנזייא ןטשרע שעד ןדפ
 ־טנא ןוא ןפאש ןעמונעג ךיז טאה׳ס
 ־ערפ עשידיי א דנאלסור ןיא ןעלקיוד
 ־הלכשה רעד ןופ רעייטשראפ יד .עס
 ־עג ןבאה ייז ר אג םאוד ,גנוגעוואב
 ־איציניא יד ןייז טנאקעג ןוא טפראד
 ןשירעיצרעד־לערוטלוק אזא ןופ ןראט
 ־שרע רעד ןופ ךיילג ךיז ןבאה ,וטפיוא

 יד ןיא ןזאלעגקעווא ןא טונימ רעט
 .םאוו ,םיליכשמ עשטייד יד ןופ םיכרד

 ראפ ךאגראשז" םעד טכארטאב ןבאה
 ןוא קלאפ ןופ רעפרעק ןפיוא רעקיוה א
 רוטפ םיא ןופ ןעלטימ עלא טדנעוועגנא

 ■ .ןרעוו וצ
 ־יבשט רענליוו יד טיט טקאפ רעד
 ־גאווצ עטשרע יד ןיא ןבאה עכלעוו ,םיל
 טרעדנוהראי ןט19 םענופ ןראי רעקיצ
 יוו .טאלב שידיי א ןבעגסיורא טנאלפעג
 ,ךוכ םוצ לקיטרא־ריפניירא םנארטיצ ןגעוו ךיז טדער םע) טלייצרעד ןביוא ןבאה רימ
 וצ ןטלאהראפ ךיז ןבאה ללכב םיליכשמ יד .לאפמאנסיוא ןא ראנ ןעוועג זיא .(.דער
 א ,עטאל עלעג ןיט א" ןגיוא ערעייז ןיא ןעוועג זיא יז ןוא ,גנוטכאראפ טימ שידיי
 יד יוזא יוו ךעלפיירגאבמוא זיא׳ס ."ןבעל ןשיטכענק ןופ ,תולג ןרעטצניפ ןופ לאבמיס
 יעד" :ןעיירש ייז םאוו םעד טימ זא ,ןענאטשראפ טינ טייצ רעייז ןיא ןבאה ןשטנעמ
 רעקידנעטשנא ןא טימ ןטייבראפ םיא ףראד׳מ ןוא המיב רעד ןופ פארא זומ ןאגראשז

 םיוברעדעי- רדנסכלא
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 שטשאמאז סקנפ

 ןטסרעכיז ןוא ןטסעב םעד טנאה ןופ םיתא ןעוו־םאוו עלייותעד ייז ןזאל ,"ךארפש
 ,ןגאז ןדייס זומ׳מ .ןסיוא יוזא ןענעז ייז הבוט םנעמעוו ,קלאפ ןופ ןצראה םוצ לסילש
 זייפש רעקיטסייג טימ ןגראזאב וצ ןעניז ןיא טאהעג ךעלטנגייא ןבאה םיליכשמ יד זא
 םאוו ,עסאמ רעשידיי רעצנאג רעד ראפ ןוא ןטכישסקלאפ עטנעגילעטניא יד זיולב
 רעבירעד -ןוא ,טהגאדעג טשינ ייז ןבאה ,"ןאגראשז" ףיוא אקווד רפס א טייטשראפ

 .שידיי ןטימעגסיוא ןוא ,שיסור ךיוא ,שיאערבעה ךיוא טלעטשעגפא ךיז ייז ןבאה
 עשיליכשמ עסיוועג ןופ םאד ,טייוו יוזא טכיירגרעד טאה שידיי וצ םאה רעד
 וצ ןטאבראפ ירמגל לאז יז זא ,גנוריגער רעד ךיוא ןקריוו טכוזעג ןעמ טאה ןזיירק
 ־וצ עקיצנייא יד זיא יז םאוו ,טכא ןיא גידנעמענ טשינ ,"ןאגראשז" ףיוא רעכיב ןקורד

 .(* עסאמסקלאפ רעשידיי רעד ןופ ךארפש עכעלגנעג

 ןראי רעקיצניינ יד בייהנא ןוא ,ךאז ריא ןאטעג לייוורעד רעבא טאה טייצ יד
 עגונב םיליכשמ עסיוועג ןופ תוחומ יד ןיא גנורעדנעמוא ןא ןקרעמ וצ ןא ךיז טבייה
 טעוו ךארפשסקלאפ רעד ןופ ךליה רעד ןא זא ,םורא זייווכעלסיב ךיז טעז׳מ .שידיי
 רעד ןופ ןושל םעד ןא ןוא ,ןליפשסיוא ןענעק טשינ גנורעלקפיוא ראפ ךמאק םעד ןעמ
 וא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא׳ס .ןאטפיוא טשינראג טכיזניה רעד ןיא ןעמ טעוויעסאמ
 םוצ ןזיוואב ךיז טאה שידיי ןגעוו גנוניימ רעד ןיא ןטוג וצ ךארברעביא רעקיזאד רעד
 יוזא ךיז טאה טנאק םענעי ןיא םאוו ,זיא ןופרעד הביס יד .דנאלסת־םורד ןיא ןטשרע
 ־עוואב־םקלאפ עטכע ןא ןראוועג טראד זיא יז זיב ,תודיסח יד טיירפשראפ קראטש
 ־אב וצ״ןביוהעגנא ךבית ןבאה גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןופ רעייטשראפ יד ןוא גנוג
 ,וצרעד טכארבעג טאה םאד .עסאמ רעד ןופ ןושל םעד עדנאגאפארפ רעייז ראפ ןצונ
 רעייז ןיא ןיז־ילכ םלא שידיי ןדנעוונא טזומעג ךיוא ךוס םוצ ןבאה םיליכשמ יד זא

 .תודיסח ןופ העפשה רעד ןגעק המחלמ

 ־עג טיירגעגוצ ,טירט ראפ טירט ,םורד ןפיוא ,ןטראד זיא ןופרעד טאטלוזער םלא
 םאוו ,עכלעזא ןעוועג ךיוא זיא טייצ יד ןוא ,גנוטייצ רעשידיי א ראפ ןדאב רעד ןראוו
 רעד טימ ךיז ןענעקאב וצ קשח םיתג א טקעוורעד ךיז טאה םוחת ןופ ןדיי םעד ןיא
 יד לאז םאוו ,ןאמ רעד טלעפעג ראנ טאה׳ס .טאלב ןגייא ןא ךרוד טלעוו רעקימורא
 רעד ןופ טקאפ א ןיא ןעלדנאווראפ ןוא ןפאכרעטנוא סאג רעד ןופ גנומיטש עקיזאד

 .טייקכעלקריוו
 םייח ןוא שטיוואניכאר ףסוי רעלעטשטפירש רעסעדא ייווצ ןבאה 1858 ראי ןיא

 ־טנכעוו א .םעדא ןיא ןבעגסיורא ןביולרעד ייז לאז׳מ ,השקב א טגנאלרעד לאפאנראט
 ־בוא קראטש זיא השקב רעייז שטאכ ."טעיווסזאר" שיסור ןיא גנוטייצ עשידיי עכעל
 ןעוועג טלאמעד זיא םאוו ,וואגאריפ גרוריכ ןטמיראב םעד ןופ ןראוועג טציטשרעט
 תאט ןוא ןשטיוואניבאר םגנאפנא ןעמ טאה ךאד ,זיירקנרעל רעסעדא ןופ ראטארוק
 ־יאערבעה" רעד ןיא ראנ ,שיסור ןיא גנוטייצ א ןבעגוצסיורא טביולרעד טשינ ןלאפאנ
 ־אר ."ךארפש רעשישטייד־שידיי רעטכיורבעג ןדיי עשיסור ןופ רעד ךיוא רעדא רעש
 ;עגםיוא טשינ שינעביולרעד ענעטוקאב יד רעבא ןבאה לאפאנראט ןוא שטיוואניב
 וצ רעבירא תולדתשה רעטגנערטשעגנא רעייז ,רעגנאל א ךאנ יז זיא ןאד ןוא ,טצונ
 *אפ יוזא ןדיי ייב רעטעפש רעד ןעוועג זיא םאד .רעלעטשטפירש רעסעדא רעדנא ןא

 .(* םיוכרעדעצ רדנסכלא רענעראוועג רעלופ

 ףיוא שינעביולרעד א חוכמ טכאמ רעד ייב ןעוועג לדתשמ ךיז טאה ןעמיוברעדעצ ראפ רעירפ ליפ ךאנ (*
 ץישפיל יכדרמ עשוהי שידיי ראפ רעפמעק רעשיגרעגע רעטשרע רעד ריוא ךארפש רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ א

 ...וועשטידראב ןופ
 לכיב ,1883 גנאגראי ,״קינטסעוו יקסעשטיראטסיא״ ןיא טאה וואסוא .ס .פ רעלעטשטפירש רעשיסור רעד (*״
 םמ טימ רעטסיגימ־ןרעניא ןשיווצ 1862 ראי ןיא ןעמוקעבראפ זיא עכלעוו ,ץנעדנאפסעראק יד טכעלטנסעראפ ,2

 .שידיי ןיא םירפס ןקורד ןרעווראפ וצ ןאלפ םעד ןגעוו רעטסינימ־גנודליב
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 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 *לוש רזעילא רוטארעטיל רעשידיי רעטלא רעד ןופ רעביירש־עטכישעג רעד יוו
 ןבעגוצסיורא טמעשעג הליחתכל םיוברעדעצ ךיז טאה ,טלייצרעד רעטעפש טאה ,ןאמ
 ןביולרעד םיא לאז׳מ ,ןטעבעג ראפרעד טאה ןוא ,"ןאגראשז טסארפ" ףיוא גנוטייצ א
 ךרוד .תויתוא עשידיי טימ שטייד ןיא ןוא שיאערכעה ןיא גנוטייצ א ןבעגוצסיורא
 םעד ןוא ,ןעמוקאב שינעביולרעד עקיזאד יד םיוברעדעצ טאה ןכערפשטוג םוואגאריפ
 ־געצ ןייא" — ״ץילמה״ רעמונ רעטשרע רעד םיורא זיא 1860 רעבמעטפעס ןטם29
 יוו ,"ךארפש רעשטייד ןוא שיאערבעה ןיא ןטייהנגעלעגנא עשידיי ראפ ןאגרא־לארט

 .לפעק ןיא ןבירשעג ןענאטשעג זיא םע
 :ןכארפש עדייב ןיא םיורא ךעלקריוו "ץילמה" רעד זיא ראי ייווצ עטשרע יד
 עשידיי טימ עשטייד ךיוא טקורדעג טפא ךיז ןבאה ןעלקיטרא עשיאערבעה יד ןשיווצ

 .תויתוא
 ־רא עשטייד יד זא ,ןעזעגנייא דלאב רעבא טאה םיוברעדעצ רעשיטקארפ רעד
 רענייק ןוא טשינ ייז ךראד רענייק ,הלטבל הכרב א ,שממ ,ןענייז טאלב ןיא ןעלקיט
 ,טייז א ןא השוב יד ןגיילוצקעווא קנאדעג םוצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,טשינ ייז טגעייל
 ףיוא טאלב רעדנוזאב א ןבעגסיורא ןווורפ ןעלקיטרא עשטייד יד ןופ טרא ןפיוא ןוא
 ־עג העדוה עסיורג א טגיילעגייב םיוברעדעצ טאה "ץילמה" רעמונ ןטם42 םוצ .שידיי
 ןכיגניא זא ,הרושב יד ןא טגאז רע רעכלעוו ןיא ,ןטייז 4 עצנאג ךיוא שידיי ןיא ןבירש
 לוק" ןעמאנ ןטימ שידיי טסארפ ה,יוא טאלב רעדנוזאב א ןבעגוצסיורא ןא רע טבייה

 ."רשבמ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא עכאפע עטשרע יד ןא ךיז טבייה "רשבמ 'לוק" םעד טימ
 ־עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ א ןוא עסערפ רעשידיי רעד

 .רוטאר

 "רשנמ לוק"

 .א

 דוסי םעד ןגייל וצ ןלאפעגסיוא זיא לרוג ןייז ףיוא םאוו ,םיוברעדעצ רדנסכלא
 ־בול ,שטשאמאז ןיא ןריובעג זיא ,עסערפ רעשידאירעפ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ
 םאוו ,טעטש עשיליופ יד ןופ עגייא זיא שטשאמאז .1816 ראי ןיא ,עינרעבוג רעגיל
 ןעגנודדעגניירא רעכיג ייז וצ זיא ,ץענערג רעשטייד רעד וצ טייקטנעאנ רעייז תמחמ
 ־ראי ןט19 םעד ברע ןופ ןראי ערעטצניפ יד ןיא ךאנ ;הלכשה עשינאסלעדנעמ יד
 רעטאפ םמיוברעדעצ .םיליכשמ עטמיראב עכעלטע טאהעג ןיוש יז טאה ,טרעדנוה
 רעטלא רעד ןיא ראלק ,ליכשמ ןוא ןדמל רעסיורג א רעבא ,רעכאמרעגייז א ןעוועג זיא
 ץילמ רענייש א ,שיליופ ןוא שטייד ןיא רענעק א ,רוטארעטיל רעשיפאסאליפ רעיינ ןוא
 ןופ רעצעזרעביא ןא ןוא רבחמ א ,קאמשעג ןקיטלאמעד םעד טיול שיאערבעה ןיא
 ׳ןרעדעי ןופ ללכב ןוא םימכח ןוא םיליכשמ ןופ רעטנעצ א ןעוועג זיא זיוה ןייז .םיריש
 ןענייז םרעכוזאב עקידנעטש ענייז ןשיווצ .גנודליב וצ טשרוד א טליפעג טאה םאוו
 ־ישז ןופ ראטקעפסניא רעקידרעטעפש ןוא רעקיטאמעטאמ רעטסווואב רעד :ןעוועג
 ןוא ־ךאלב ןושמש ׳ר רעקיראטסיה רעד ,סיוכנעכייא בקעי ,לוש־רעניבאר רערימאט
 ־באפ עשידיי ענייז ךרוד ןעוועג םש־הנוק ךיז טאה רעכלעוו ,רעגניטע המלש ר״ד רעד
 ¬יכשמ עקיזאד יד םורא ןבירעג טנגוי רעד ןיא ךיז טאה םיוברעדעצ .רעדיל ןוא ןעל
 ,םישרפמ טימ ארמג טנרעלעג טאה רע .הלכשה ןוא הרות ןסאנעג ייז ןופ טאה ןוא םיל
 רעד ןיא .שיאערבעה ץלא ןופ רעמ ןוא ,שיזיוצנארפ לטיבא ןוא שיליופ ןוא שטייד
 ׳עגקעווא ויז רע טאה — ,רעדניק טימ בייוו א טאהעג ןאד ןיוש טאה רע — ,טנגוי
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 שטשאמאז סקנפ

 רעסיורג רעד ןיא קיליג ןכוז וצ ,םיליכשמ עקיטלאמעד יד ןופ גהנמ םעד טיול ,ןזאל
 .סעדא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1840 ראי ןיא .טלעוו

 •עגכוט א ןיא רעטלאהכוב א ןופ עלעטש א ןעמוקאב טשרעוצ רע טאה ןטראד
 עקיטראפ ןופ טיילק א ךיז ראפ טנפעעג רע טאה סורא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ,טפעש
 ןדיינשוצ טנרעלעגסיוא ךיז רע טאה ,קסע םעד ןיא ןרעוו וצ טינעג רעמ ידכ .םידגב
 ראטקאדער א ןוא רעלעטשטפירש א ןראוועג זיא םיוברעדעצ זא ,רעטעפש .רעדיילק
 ןגעלפ ,רענגעק ןטסילאנרושז טימ םעקימעלאפ עפראש ןיא ןזאלניירא ךיז טגעלפ ןוא
 ךיז טאה רע ."רעדיינש" טראוו םעד טימ ןאט ךאטש א ןלעוו טפא ץנאג ענעי םיא
 טימרעד ךאנ רע טגעלפ לאמא ןוא ,טקידיילאב טליפעג טשינ לאמנייק ןופרעד רעבא

 .הכאלמ א טימ ךיז ןעמעש םאוו ,םיליכשמ ערעדנא ןגעק ןריצלאטש

 רעד ןגעוו ןעלקיטרא ענייז ןיא ןדערוצמורא ןעמוקסיוא טגעלפ םיא זא ,זייוונטייצ
 ׳ר זקוא השעמ־תעשב ןזייוונא ןוא ןדיי ןשיווצ טעברא ןטיירפשראפ וצ טייקיטיינ
 -ייז םאוו ,דומלתה־ימכח ערעדנא ךיוא ןוא דימש םעד קחצי ׳ר ןוא רעטסוש םעד ןנחוי
 עדנגלאפ יד טימ ןקידנעראפ וצ ןייז רעגייטש ןייז טגעלפ ,תוכאלמ־ילעב ןענועג ןענ
 ("רשבמ לוק" ןופ ןוא "ץילמה" ןופ ראטקאדער רעד ךיא ה״ד) רימ ךיוא ןוא" :רעטרעוו
 וצ רעכלעוו טימ ,טעברא עטסארפ א ךיז ןענרעלוצסיוא טמעשעג טשינ זדנוא ןבאה

 ."טיונ א ןיא ךיז ןרענרעד

 ןקידמורד ןופ רעטנעצ רעלערוטלוק רעד ןעוועג טלאמעד זיא םאוו ,םעדא ןיא
 ןקסע ןא ןראוועג זיא ,יירעוט־ללכ טימ ןבעגעגפא ליפ םיוברעדעצ ךיז טאה ,םוטנדיי
 טעמכ םוטעמוא ןעמוקאב ןוא ,סעיצוטיטסניא עשירעיצרעד ןוא עקיטעטליווו עלא ןיא
 שטנעמ א ."אווטסלאשטאנ" וצ ברוקמ א ןראוועג רע זיא םעד ךרוד .העד עטסערג יד
 ךאד רע טאה ,שיסור ןטעשטעילאקעצ םענעריובעג א טימ ןוא .ונודליב קינייוו םימ
 רע םאוו ,ץלא םיא ייב ןלעופ וצ ןוא הררש ןטסערג םוצ ןעמוקוצוצ טסווועג דימת
 ־רא רעשלהק וצ טייקנבעגעגרעביא עפיט ןייז טאה וצרעד טכארבעג .טלאוועג טאה
 לאר עניילק ןייק טשינ זא ,ןקרעמאב רעבא זומ׳מ .עיגרענע ענרעזייא ןייז ןוא טעב
 ־קאפ :רעקיטכיר רעדא ,רעשינלדתש רעשידאמטלא רעד ךיוא טליפשעג םעד ןיא טאה
 רעטשרע רעד ןופ שוח ןרעדנוזאב ןייז טימ טפאכעג טאה רע ןכלעוו ,טינש רעשיראט

 .ןבעל ןצנאג ןפיוא ןבילבראפ םיא ייב ןיוש זיא ןוא ןא טונימ

 ןא ןצנאגניא ןעוועג זיא עכלעוו ,ץנעגילעטניא עשידיי רעסעדא עקיטלאמעד יד
 טימ טאה ,("יעדארב יד" :ןעמאנ רעד ןופרעד) עיצילאג ןופ םרעדנוזאב ,ענעפאלעננא
 ־גנאנמוא יד .עיצאזינאמרעג ןופ םארטש ןסיורג א ןבעל ןשידיי־ ןיא ןגארטעגניירא ךיז
 םעד וצ גנוריגער עשיסור יד טאה ןראי רעקיצעביז יד זיב .שטייד ןעוועג זיא ךארפש
 יז יוו םעפע ,טרעקראפ ןזיוועגסיוא ךאנ טאה׳ס ;קיטליגכיילג ץנאג ןטלאהראפ ךיז
 ,טייוו יוזא ןעמוקעג זיא׳ס .טציטשעג ןצנעדנעט־עיצאזינאמרעג עקיזאד יד ךאנ טלאוו
 ־יבנרעל עשישטייד ןלוש עשידיי יד ראפ טקורדעג טאה אפוג גנוריגער יד זא ,לשמל
 גנוריגער עשיסור יד טאה 1863 ראי ןופ דנאטשפיוא ןשיליופ םעד ךאנ רעבא .רעכ
 ןעמונעג ןאד ךיז טאה ןוא קיטילאפ עשיטסילאנאיצאנ־ךראש א ןריפ וצ ןביוהעגנא
 רעטריזינאמרעג רעד ןיא ךיוא ןוא דנאל ןצנאג ןיא ןדיי יד ןריציפיסור וצ שיגרענע
 ־עג טשינ ךעליירג עיצאקיפיסור "עלעיציפא" עקיזאד יד טאה "רעדארב" יד .םעדא
 ןקיזאד םעד וצ ןוא טריזיטאפמיס ריא טימ טאה לפייה רעניילק ןייא ראנ .טקעמש
 ־ערטש רעשטייד רעד טימ זיא םיוברעדעצ .םיוברעדעצ ךיוא ןענאטשעגוצ זיא לפייה
 ןפא ןוא יירפ טגאזעגסיורא גנוניימ ןייז טאה ןוא ןעוועג טנעטנאק טשינ רעייז גנוט
 םוחי ןיא טפיוקעגנייא ךיז רע טאה טעטילאיאל רעקיאיירש רעקיזאד רעד ךרוד ןוא

 .טכאמ רעד ייב
 ¬האד רענאיצילאג א םעדייא ןא ךיז וצ טכארבעגפארא רעבא טאה םיוברימטצ
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 ןוא ,"שטייד" רעטנערבראפ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,םולגנעדלאג קחצי ןרהא ,רעט
 ץנאג א טימ רעבא ,שינעטנעק עשיגאגאדעפ־שיאעפארייא טיט שטנעמ א ,רע דארג
 טלעטשעגנא "רעדארב" יד טיילסדנאל ענייז ךרוד זיא ,עיצאקיפיסור וצ חיטנ רעפאנק
 טאה םע רעכלעוו ןיא ,הרות־דומלת רעסעדא רעד ןופ רעריפנא־טפיוה םלא ןראוועג
 ־ימ ןוא עקירעדינ עשידיי יד ןופ גנואיצרעד עראטנעמעלע יד טרירטנעצנאק ןאד ךיז
 רעד ךרוד זא ,קנאדעג ןראפ ןקארשעג ךיז טאה סאוו ,םיוברעדעצ .ןטכישסקלאפ עלעט
 ־אזינאמרענ א ןעמעננא הרות־דומלת רעסעדא יד ךאנ ןאק םעדייא ןייז ןופ העפשה
 -עירא" ךיוא ןעגנולעג זיא םיא ויב ,טימאב גנאל יוזא ךיז טאה ,רעטקאראכ ןשיראט
 ־ןרע) "לעטיטסוילב ינטאשטאפ" םלא טלאטשנא ןקיזאד םעד ןיא "לסיפ א ןקעטשוצ
 ־גנודליב רעשידיי רעכלעוו ןיא זיא ,ןא טלאמעד ןופ .ןסייהעג ןאד טאה םע יוו (חיגשמ
 *םע ןעוועג ןענייז עכלעזא ןוא — ןיירא ראנ זיא םולבנעדלאג רעטקאד עיצוטיטסניא
 בילוצ ראנ ץלא ןוא ,םיוברעדעצ ךיוא טכאמעגניירא ךיילג ןטראד ךיז טאה — עכעל
 םיוברעדעצ .םעדייא ןייז ןופ םולפנייא ןשישטייד םעד ןכאמ וצ ךעלדעשמוא ידכ ,םעד
 ןייז םעד ךרוד טאה ןוא ךוניח ןופ םינינע יד ןיא ןראוועג ןגיוצעגניירא םתא יוזא זיא
 ןראי ייר א טימ .ןפראוו ת!ום םוצ םיא טלאוועג ןוא טקיסעלכאנראפ ןצנאגגיא טפעשעג
 ןייז ןופ טסאל רערעווש רעד רעטנוא ןעיירד ןיא ןגיובעג ךיז טאה רע תעב רעטעפש
 ןבראוורעד ךיז טאה רע רעכלעוו ךרוד ,טייקיטעט רעשינלדתש ןוא רעשיראטקאדער
 ןיא לאמ ןייא טשינ רע טאה ,טולב זייב טפאשראפ םיא ןבאה םאוו ,רענגעק ליפ ךיוא
 טימ רונשסאמ יד" ןפראוועג טאה רע סאוו ,0אד טרעיודאב קראטש רעטעלב ענייז

 ."רעש רעד
 ־םיורא קנאדעג ןפיוא טלעטשעגפא םיוברעדעצ ןאד ךיז טאה ,הנויה ןא קידנביילב
 טיול ךאז רעד וצ קיסאפ זיא רע יצ טקוקעג טשינ טאה רע .גנוטייצ עשידיי א ןבענ״זצ
 רעסיורג א רע זיא ליומ ןטימ זא ,טסווועג ראנ טאה רע ;ןטייקיאעפ ןוא תועידי ענייז
 ןוחטב רתויל ,ןבעג הצע ןא םעד ןיא אמתסמ ןיוש ךיז רע טעוו ?ןעפ יד ייא ,םידאמ
 ןעוועג זיא םיוברעדעצ ןוא .םעדייא ןטנרעלעג ןייז טימ תופתושב ןכאמ םע רע טעוו
 וצ לדתשמ ןביוהעננא ךיז רע טאה דלאב .ןאטענ ןוא טכארטעג םאוו ,ןשטנעמ יד ןופ
 םיוברעדעצ טאה ,ךאז רעד וצ ןעמוקעג זיא םע זא ,רעבא .שינעביולרעד א ןנעוו ןייז
 ־וצסיורא — טלייצרעד רעירפ אד ןיוש ןבאה רימ יוו ,״השוב״ ןעמוקאב לאמאטימ
 ־גאק א טלעופעגסיוא ריא טאטשנא טאה ןוא "ןאגראשז־טסארפ" תןיוא גנוטייצ א ןבעג
 זיא םיוא טזייוו גנונעכער ןייז .תויתוא עשידיי טימ טאלב םעשטייד א ךיוא עיסעצ
 ־לאמעד םעד ,"רעדארב" יד ןשיווצ גנאגפא ןשפיה א ןבאה טעוו טאלב אזא זא ,ןעוועג
 "רעדארב" יד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעסעדא רעד ןופ םאלק ןכעלגעמראפ ןקיט

 ןוא ,גנוטייצ רעשישטייד ןייז ךיוא םינלעב עפאנק ץנאג ןזיוועגסיורא רעבא ךיז ןבאה
 שידיי תמא ןא וצ ןייגוצרעביא םורא ראי ראפ א ןיא טשרע ןגיווואב םיא טאה םאד
 רעדנוזאב א ךיוא טשינ שינעביולרעד יד ןעמוקאב טציא רעבא ןיוש טאה רע .טאלב
 א ףיוא ראנ — ליפוצ ראפ ןענופעג טכאמ עשיסור יד ןאד טאה םאד — טאלב שידיי
 ־ראפ גנוטייצ יד זיא עכלעזא םלא ןוא "ץילמה" ןשיאערבעה םוצ עגאלייב עשידיי

 .רדסכ ראי טכא ןבילב
 ־םיתא ךיז טביילק רע םאוו ,גנוטייצ רעד ןגעוו הרושב יד טלעוו רעד קידנגאזנא
 ןסיוו ןלאז רעבייוו וליפא ןוא םלוע רעטסארפ רעד ידכ ,שידיי טסארפ" ךיוא ןבעג
 ךכית קיטיינ ראפ ןטלאהעג םיוברעדעצ טאה ,"טלעוו רעד ךיוא ויז טוט םע םאוו

 דגלאפ יד טימ שידיי ןופ רענגעק יד ראפ ךיז ןרעפטנעראפ וצ טרא ןא ךיוא ןטראד
 :רעטרעוו עקיד

 ־עגפא קלאפ םאד לאז עמ ןעיירש עטרעלקעגפיוא עקיטנאה זא ,ךאד ןסייוו רימ"
 ןינעז רשפא ;הנידמ רעד ןופ ןושל םאד ןידער וצ ןעניוועג ייז ןוא ןירעד שידיי ןענייוו

— 418 



 ש ט ש א מ א ז סקנפ

 ףראד טבעל עמ יוו ,הנידמ רעד ןיא ןיראוו ,טכערעגמוא ןעצנאג םיא טינ ךיוא ייז
 ןעטסארפ םעדטימ ןעמ לאז ןושל א ראפ סאוו ףיוא ראנ ;ןושל םאד ןהעטשרעפ ןעמ
 ־רעפ יז זא ,שטנעמ ןעכילטיא ראפ זיא גיטיינ סאוו ןעגרעל ןעלאז ייז ,ןידער םלוע

 ".שידיי ראג רהעמ טינ טראפ ןעהעטש

 רעד טימ ןגאזוצסיורא טשינ־םיוברעדעצ ךאנ ךיז טגעוורעד ,טעז רעזעל רעד יוו
 טאה םעד ז!יוא .ךארפשסקלאפ רעד ראפ ןאטפיוא םעפע אד טמוק רע זא ,ליומ רעלופ
 טאה רע .טייקטסיירד ןייק טאהעג טשינ ,"רשבמ לוק" םוצ קידנטערטוצ ,ןאר ךאנ רע
 רע טאה טימרעד ."ךארפש־ןומה" םעד ןגעוו ,"ךארפש רעטסארפ" רעד ןגעוו טדערעג
 (גנאגראי רעטשרע) "רשבמ לוק" ןופ 18 רעמונ ןיא ןוא טנגונאב טשינ רעבא ךאנ ךיז
 הלילח טלאה רע זא ,הרעה רערעדנוזאב א ןיא ןייז וצ עידומ קיטיינ ראפ רע טניפעג
 .ןכארפש עקירעביא יד יוו ,ךארפש עקידובכב זיא םע רעסאוו ראפ ןאגראשז םעד טשינ
 זיא ןאגראשז רעד זא ,גנוניימ א ןעמיוברעדעצ ייב רימ ןעניפעג טרא רעדנאיןא ןיא
 רעכלעוו ןופ שינעפעשטוצ א ,עלייוו א ףיוא ךארפש א ,ךארפש־גנאגרעביא ןא ראנ
 ־יאעפיט ןייז ,ןביולג ןייז ןעוועג טשינ רעבא זיא םאד .ןרעוו רוטפ ןכיגניא טעוו ןעמ
 ןענעק טפראדעג טאה ןעמ .ןגעוו אצוי ןופ טגאזעג יוזא ראנ םע טאה רע ;גנוגייצרעב
 םאד זא ,ןייטשראפ וצ ידכ ,עיגאלאכיספ רעשימיוברעדעצ רעדיטימ ןעמיוברעדעצ
 ראפ ראנ ,שיסור ןופ ןוא שטייד ןופ םידיסח יד ראפ טשינ ןייז אצוי טלאוועג רע טאה
 ןבעגעג ייז זיא "רשבמ לוק" רעד םאוו ,"ץילמה" ןופ רעזעל יד ראפ ,ןטסיאערבעה יד
 ,הביס יד ךיוא זיא םאד .טפארק־םגנואיצוצ א םלא ,עימערפ עטסיזמוא םלא ןראוועג
 ־רע יד ןיא םאוו ןוא ןעמאנ ןשיאערבעה א גנוטייצ עשידיי ןייז ןבעגעג טאה רע םאוו
 ־יאערבעה טימ ןפורעגנא ןעלקיטרא בור םאד ךיז ןבאה "רשבמ לוק" ןופ ןרעמונ עטש
 רעטייוו םאוו .טייצ עטשרע יד ןעוועג ץלא סאד זיא ,טגאזעג יוו ,רעבא .ןעמענ עש
 ןגעוו גנוניימ ןייז ןיא ןראוועג רערעכיז ןוא רעטסיירד רעמ ץלא םיוברעדעצ זיא
 רעד יוו ,שידיי ןוא שידיי ראנ ךארפש יד ןפור ןעמונעג ללכב טאה ןוא ךאבראשז"

 .ךעלטיפאק עקידרעטייוו יד ןיא ןעז טעוו רעזעל

 .ב

 .1862 רעבאטקא ןט11 םעד םיורא זיא ״רשבמ לוק״ ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 רע ןעוו םרעדנוזאב ןוא ,רעמונ ןימ אזא ןעמוקעגסיוא זדנוא טלאוו גאט ןקיטנייה ייב
 ןא ויז רע טבייה ,לקיטרא־םארגארפ א טאטשנא .דליוו קידהנושמ רעטשרע רעד זיא
 ־עמא" :רעטרעוו עכעלטע יד ןופ תיצמת רעד .עקירעמא—ןגעוו רעטרעוו עכעלטע טימ
 טסיב וד יצ ,ראנ ,דיי א טסיב וד יצ טשינ טגערפ עמ ווו ,דנאל ךעלקילג א זיא עקיר
 רעטעלב עשידנעלסיוא ענעדישראפ ןופ ענעבילקעגסיורא ןעמוק םעד ךאנ ."רחוס א
 ¬ורי ןופ ךיוא ןוא ןעגאהנעפאק ־,ץוו ,ץניאמ ,זיראפ ןופ ןעגנוריסאפ עשידיי לעיצעפס
 לכה" ןעמאנ ןטימ ריש א טעאפ ןטנאקאבמוא ןא םענייא ןופ טייב םעיינ יד ךאנ .םילש
 ־אב ןגעוו גונעב ןיוש טגאז ןיילא ןעמאנ רעד .(םיבוט־םישעמ ןוא הקדצ ץוח) "לבה
 ןגנוי" ןשידיי א ןגעוו השעמ עצרוק א רעמונ רעד טגנערב רעטייוו .ריש ןופ רעטקאר
 ־ציירק יד יוו.םעד ןגעוו ,יז טסייה "םשה שודיק" גנוביירשאב עניילק א ,"רעלטעב
 םארו. ,"רעמייב־טיורב" יד ןגעוו לקיטרא ןא ;תורצ ןדיי ןאטעגנא לאמא ןבאה רעלגוצ
 ןוא "לאוג רעד" גנולייצרעד רעטצעזעגרעביא ןא ןופ בייהנא ןא ;עידניא ןיא ןסקאוו
 טשינ ןוא אפור א) "ול אלו אפור" ןעמאנ ןשיאערבעה א טימ לבאפ א ש!ום םוצ ראג
 ־ונ ןפיוא טלאוו .רעגניטע המלש ר״ד םענעבראטשראפ ןיוש טלאמעד ןופ (ךיז ראפ
 םיורא זיא רע זא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טאה ,עטאד ןייק ןעוועג טנכייצעגנא טשינ רעמ
 ־עג טשינ ךיז שןיוא רע טאה ליפיוזא ־יוא ;קירוצ ראי 200 עצנאג טימ ןוא ,100 טימ

 .טייצ ןייז ןופ לפמעטש םעד ןגארט
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 "גוא ןענייז ,עקידרעטייוו יד ןופ עקינייא ךיוא ןוא ,רעמונ רעטשרע רעקיזאד ־ועד
 סאד ,ןיילא ןעמיוברעדעצ ןופ טליפעגסיוא ןעוועג ןעמינאדויועספ ענעדישראפ רעט
 .שלעוורעדיוק ןימ א — ,ןושל ןטקידעשעצ םעד ןופ ןענעקרעד טנעקעג ךיילג ןעמ טאה
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 ."ץילמה" םוצ עגאלייב א ןעוועג ךאנ זיא רע ןעוו "רשבמ לוק" םעד ןופ רעמוג א

 .ןביירש טנאקעג טשינ שרעדנא טאה םיוברעדעצ .טשינ רעדנווו ןייק ראג זיא םע ןוא
 ןופ פארא זיא רע זיב טכארבראפ טאה רע ווו ,ןליופ־ןיורק ןופ רענעריובעג א ןיילא
 ןמד ךאנ ןבאה ןדיי יד ווו ,םעדא ןיא ןראי לפיוו ןופ בשות א ךאנרעד ;טסעק םרעווש
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 רענילאוו ןופ שאמשימ א ראנ ,שידיי־ רענילאוו ןקיטפאז םענייפ םעד טדערעג טשינ
 ־גנאגמוא יד ךאנ זיא וצרעד ;(דארב ןופ השורי א) טקעלאיד רענאיצילאג טימ שידיי
 םעדייא ןשישטייד ןופ העפשה יד) שטייד ןעוועג זיוה ןיא ןעמיוברעדעצ ייב ךארפש
 טאה ןעמיוברעדעצ ייב זא ,ןעוועג םרוג טאה ןעמאזוצ ץלא םאד — ,(םולבנעדלאג ר״ד
 יד ןיא טצלירגעג טושפ טאה םאוו ,ליטס רעשידיי רענרעצליה א טעבראעגסיוא ךיז

 .ךעלדנעטשראפ טשינ ןעוועג טפא זיא ןוא ןרעיוא

 :עיפארגאטרא ןייז ןופ ןוא שידיי ןקיטלאמעד םמיוברעדעצ ןופ ליפשייב ןיילק א

 רעד ןיפ טייקלעקנוט איד .ןיזוו וצ ןיביוהעגנא ךיז טאה גאט רעממיז רענייש א"
 ץנאג .טאז חרזמ ןופ ןאש ןעכעלרעטייר םעד ראפ ןיפיולטנא ןיביוהעגנא טאה טכאנ
 ־עגוצ ךאנ טאה ףאלש דעד ןיראוו ,גארפ ןופ ןעססאג עללא ןיא ןעוועג זיא לליטש

 ".ןיטעב יד ןיא םלוע םעד ןיטלאה

 ראנ ,םמיוברעדעצ קיטנעק ךיוא) ןושל םראפ רעדנא ןא ןופ ליפשייב א ךאנ ןוא
 :(םעיטאפמיס עשירעמסור טיט ןיוש

 ־אפ עיאוואברעה ןופ רוטפ ןיגעז עוואלסאס ענטאדאפ וצ ןירעהעג סאוו איד"
 עווטסלאשטאנ וצ ןעביירש םאב יאס ןראבאנ םוצ ןעטורקער ןבעגפא םאב יאס ;ריפ
 רעדא םיקישטשמאיאנ טפיוקעמ זא ראנ ,ןעטורקער עגונ זיא םאוו ןעכאז עללא ןיא
 ־יורבעג ןעמ זומ וצאד ,ןובשחל דע ןעטורקער ןעבעגעגפא טאהעמ םאוו סעיצנאטיווק
 ןעמ לאז סעווטסיימעס ערעייז ראפ ןעייג סאוו םעקינטאחא .ריפאפ לעפמעטס ןעכ

 .וו .א .א "ינדערעשטא ןעמענ

 טשרע "רשבמ לוק" ןיא ןעלקיווטנא וצ ןביוהעגנא ךיז טאה ךארפש עשידיי יד
 ־וצנא ןעגנוווצעג ןייז וצ טרעהעגפיוא ןיוש טאה םיוברעדעצ תעב ,םורא טייצ א ןיא
 ־רעביא ןו.א ."ןעגנופאש" ענעגייא ענייז טימ ראנ םיואכרוד טאלב עצנאג םאד ןליפ
 ןוא ,רעלעטשטפירש רענילאוו ןריפורג ןעמונעג םיא םתא ךיז ןבאה םע טניז טפיוה
 רעד רעטנוא .ערעדנא ןוא יקצעיניל ,שטיוואמארבא יוו ןטסיליטס עכלעזא ייז ןשיווצ
 ־עגסיוא ךיוא ןיילא םיוברעדעצ ךיז טאה רעטעבראטימ רענילאוו ענייז ןופ העפשה
 ןא טעבראעגסיוא ןיילא רע טאה טייצ רעד טימ .רעסעב ץלא שידיי ןביירש טנרעל
 ־עג טאה ,"רשבמ לוק" ןופ רעביירש יד ראפ עיפארגאטרא עקידנעטש עניימעגלא
 ־יבנרעל ערעדנא ןוא קיטאמארג רעשידיי א ןופ טייקיטיינ רעד ראפ ןריטיגא ןעטונ
 ־ראפ וצ ץלא םאד יוו רענעלפ ענעדישראפ ,רעגייטש ןייז טיול ,ןגאלשראפ ןוא ,רעב
 ןגארטעג שידיי ןופ ןאפ יד טשרמולכ ןיוש טאה רע תעב ,ןעוועג זיא םאד .ןכעלקריוו

 .ץלאטש ןוא ךיוה

 טאה ,טאלב ןייז טיט ןאטוצפיוא ןסיוא זיא רע םאור ,םעד ןגעוו םארגארפ ןייק
 ביוא ,טאה םאוו ,שטנעמ א ןעוועג םיוברעדעצ זיא ללכב .טאהעג טשינ םיוברעדעצ
 ןעוועג רע זיא עבטב;.ןעמארגארפ ןייק טנעקרענא טשינ שינאגרא ,ןגאז יוזא ןעק ןעמ
 ־יושנא־טלעוו ןוא ןעגנוגייצרעביא עטסעפ ןא שטנעמ א טסייה םאד ,שטנעמ־טניוו א
 .טכאנ — ןגראמ ,גאט — טנייה ,יוזא יא ,יוזא יא טכער זיא םע ןעמעוו ייב ;ןעגנוא
 ןראפ טפאכעג" רעוו םיא טאה רעמאט ,טאהעג טשינ ארומ ןייק רע טאה תוריתס ראפ
 ־עג םיא םע טאה ,טנייה ןופ ךופיה םעד טקנופ ןבירשעג רע טאה ןטכענ זא ,"לברא
 םאוו ןביירש ךאד רע געמ ןכב ,טאלב .ןייז ךאד זיא םע ;"טשינראג לאמ ןעצ" יוו טרא
 ךיז טרעלקרעד םעד טימ .ליוו רע םאוו טסווועג רע טאה רעבא דימת טשינ .ליוו רע
 ןיוש רע טאה "ץילמה" ןשיאערבעה םעד ןיא תעב םאוו ,טקאפ ׳,רעקידנלאפפיוא רעד
 ,ןטנעמעלע ענענאטשעגפא יד טימ המחלמ עקראטש א טריפעג דנ&נאבאנ-ראי ייווצ
 ־ראשז" רעד ןופ טינש םעד ןפאב טנעקעג טשינ רע טאה ,"הלכשה" ןופ רענגעק יד
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 וצ ןעגנאגעגוצ םיוברעדעצ זיא שינעפאלק־ץראה םיורג טימ .קיטסיצילבופ "רענאג
 א ראפ קערש א טימ ,עיראטידיוא — קורדסיוא ןייז טיול — "רעטסארפ" ,רעיינ ןייז
 ןרעוו ןעק םאוו ,הצע עקירעביא ןא ראפ ,ןראש ןעגנערב ןעק םארו ,טראוו קירעביא

 •ועלרעפעג
 ןעמוגעג ,לאירעטאמ ןקילעפוצ ,ןדמערפ םער ךרוד רעבא ךיז טאה טייצ רעד טימ
 ־עפש ןיוש טאה םאור ,ןצנעדנעט עטסעפ טימ םארגארפ א "רשבמ לוק" ןיא ןעלקיווטנא
 רעבעגנאט ןכעלקריוו םעד ,ןיילא ןעמיוברעדעצ ןקיטניוו םעד ךיוא טעטנעפעג רעט
 ־וצ ןלעוו רימ רעדייא ןוא םיואהאפ ןפיולראפ טשינ רעבא ןלעוו רימ .גנוטייצ רעד ןופ
 םאוו ןטכארטאב רימ ןליוו ,"רשבמ לוק" ןופ םארגארפ ןקידרעטעפש םעד וצ ןעמוק

 .םארגארפ א ןעמוקאב טאה שע זיב טאהעג טאה טאלב םאר עימאנאיזיפ א ראפ

 ןדעי ןעגעפע וצ ןביוהעגנא "רשבמ לוק" רעד ךיז טאה רדסכ ןא רעמונ ןטירד ןופ
 א ןעוועג זיא םאד ,"ןטייקיאיינ,, :ןעמאנ םעניימעגלא ןרעטנוא לקיטרא ןא טימ לאמ
 זיא ןעמוקעגסיוא ןוא ,גנוטכיולאב ריא טימ עכעלטיא רעבא ,םיינ ענעדישראפ ןופ הרוש
 טגאזעגסיורא םיוברעדעצ טאה םעיינ יד ןופ דוסי ןפיוא זא ,םעראפ אזא ןיא דימת םע
 רע זא ,םעד וצ טכארבעג אליממ ןיוש טאה םאד .ןגארפ יילרעלא ןגעוו גנוניימ ןייז
 ןעיוב טגעקעג טאה רע עכלעוו !ןיוא ,ןטקאפ עכלעזא ןבילקעגסיוא קידנעטש ךיז טאה
 ןבאה טשיג לאז רע עגארפ רעסאוו ןוא .ןגאזסיורא טלאוועג ךיז טאה םיא םאוו ,םאד
 ־טנורג םוצ טריפעג ן*לא םע טאה ,טגאזעגסיורא ןבאה טשינ לאז רע םאוו ןוא טריראב
 ־וא יוו רעסעב ןטראד זיא ןדיי זא ןוא דגאל טשטנעבעג א זיא דנאלסור" זא ,קנאדעג
 רעד ןיא וליפא ,אקאראמ ןיא ייז טקירד עמ ,עיגעמור ןיא ןדיי טקיטש עמ ;"םוטעמ
 ןייא ןייא זיולב ;ןדייל עטסטנערבעג יד ןא ייז ןעמ טוט דנאלשטייד רעטשטנעבעג
 ־ןג א ןיא יוו ןדיי ךיז טבעל ,"דםה־יכלמ" עריא ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןוא ,דנאלסור
 טלאה ,םורפ ןוא טוג ןייז ךראד ןעמ זא ,ךעלנייוועג ,זיא ןופרעד אצוי־לעופ רעד ןוא ןדע
 עטשרע יד םרעדנוזאב ,ןעוועג זיא םאד .רעסייק םעד יירט ןעניד ןוא דנאל םאד ןבאה
 ראפ ןעלקיווטנא וצ טכוזעג טאה םיוברעדעצ עבלעוו ,עמעט עקיצנייא־ןייא יד ,טייצ
 עראלק א ןענופעג ריא ןיא טאה רע לייוו ,רעפיט ןוא רעטיירב רעמ ץלא רעזעל ענייז

 .ץוח־יפלב ןבעל ןשידיי ןופ ןעמעלבארפ עלא ךיוא הבושת

 "ןטייקיאיינ" יד ןצונוצסיוא ןביוהעגנא םיוברעדעצ ןיוש טאה לטיבא רעטעפש
 טלעטש רע .ןעמעלבארפ עשידיי עטסקינייוועניא יד ןופ גנוטכיילאב רעד ךיוא ךיוא
 ןדיי ןבאה ןאוטעט טאטש רעשינאקאראמ רעד ןיא זא ,טקאפ םעד ךיוא ,לשמל ,פא ךיז
 ־עג עכלעוו ,ייז ןשיווצ לעלאראפ א ךרוד טיצ ןוא ,לוש א רעדניק ערעייז ראפ טנפעעג
 יד ןשיווצ ןוא ,םלקלו געלל דגאל ןיא ןענייז עכלעוו ,בצמ ןטכעלש אזא ןיא ךיז ןעניפ
 ץנאג ןיא ;ןעפפא טלעוו עצנאג איד טייטש" ןטעדליבעג ןראפ■ ווו ,דנאלסור ןיא ןדיי
 וליפא ןייז געמ רע ,םעיווסטאסירפ עללא ןיא ןענעיד געמ רע ,ןענהאוו רע געמ ייסאר
 דנאלשטייד ןיא רעדירב עטעדליבעג ץנאג ערעזנוא ןיוש טאה ליפיוו .ראססעפארפ א
 טשינ ךאג ןינעז ייז ןוא רעטמענערהע עללא איד וצ ןזאלוצ ייז לאז ןעמ ,טסאקעג םאד
 ,גנודליב ךיז זיא גנודליב זא ,טגאז ןוא םיוברעדעצ ךיז טנראוואב ייברעד ."קיטרעפ
 וצ ייז טיג ,ןעהעג ליש• ןיא ןעניוואד טסנרע ןעללאז רעדניק יד זא ,גנוטכא טיג" רעבא
 ערעדגוזאב ןייק .(5 רעמוג ,גגאגראי רעטשרע ״רשבמ לוק״) ״םירפם־רסומ ןענעייל
 ־רעדעצ ךאנ טאה ךוניח ןשידיי ןופ ןעמעלבארפ יד ןגעוו ןעלקיטרא עשיטסיצילבופ
 רעד ןגעוו ךיז ןגאזוצסיורא טומ ןייק טאהעג טשינ ךאנ טאה רע .ןבירשעג טשינ םיוב
 לפיירט א טגאוועג טשינ ךאנ רע טאה םרעדנוזאב .ליומ ןלופ ןטימ עגארפ רעקיזאד
 םיא טאה רעמאט ןוא ,םעטסיס־גנואיצרעד רעשידיי רעטלא רעד ןופ ןלייז יד ןאט וצ
 יד ןיא ןעוועג עילבמ םע רע טאה ,םעד ןגעוו סעפע ןגאז וצ טסיופעג זיא םע ןעוו

 ."ןטייקיגייא" יד ןופ תורוש
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 שטשאמאו סקנפ

 טימ "רשבמ לוק" םעד טזייפשעג םיוברעדעצ טאה ןרעמונ טכא עטשרע יד ןיא
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעגנוצעזרעביא עקיטשינ ,עניילק רעסיוא .תוחוכ ענעגייא ענייז
 ןטלאהאב םנטסיימ ךיז טאה םע עבלעוו רעטנוא .,ןלאיציניא טימ ןבירשעגרעטנוא
 ןעמאנ ןדמערפ ןייא ןייק "רשבמ לוק" ןיא ןעמ טאה ,םיוברעדעצ רעקיבלעז רעד ץלא
 ןטניינ םעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ ןטארטעגפיוא זיא ןעמאנ רעיינ א .טנגעגאב טשינ
 רעשטייד טימ ,דיי רעוועשטידראב א ,ץישפיל יכדרמ עשוהי ןעוועג זיא םאד .רעמונ
 ־עג טאה רע רעכלעוו ןיא ךארפש רעשידיי רעד ןופ רעבאהביל רעסיורג א ,גנודליב
 ,גנודליב ןטיירפשראפ וצ לטימ ןכעלצונ ןוא ןעמעווקאב א זיולב טשינ ןעז וצ טביולג
 ,ץישפיל רעד טא .טרעוו ןלערוטלוק ןלאנאיצאנ ןקידנטיידאב ןוא ןסיורג א ךיוא ראנ
 ־עג טינ םע טאה ןוא ,טאלב שידיי א ןבעגסייורא טלאוועג ןיילא טשרעוצ טאה רעכלעוו

 םעד טימ ךעלנייוועג ךיז טאה ,טלייצרעד רעירפ ןיוש ןבאה רימ יוו ,ןזייוואב טנעק
 ,טלעטשעגראפ ךיז רע טאה םיוועג .טיירפרעד רעייז "רשבמ לוק" ןופ גנאגסיורא
 ־םערפ םעד ןקראטשראפ ןעז ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא דלאב טעוו םיוברעדעצ זא
 רע .םיליכשמ עקיטלאמעד יד ייב ןלאפעג ןעוועג רעייז זיא רעכלעוו ,שידיי ןופ שזיט
 ראפ טריפעגנא טשינ טרעוו "רשבמ לוק" ןיא םאוו ,יד אל זא ,ןעזרעד רעבא טאה
 א ןיא ןפראוועגסיורא ןיילא םיוברעדעצ ךאנ טאה ,עיצאטיגא עטסנעלק יד שידיי

 :קנאדעג ןקידהנושמ ןדנעגלאפ םעד הרעה

 רימ ןעגאז רעססעב ,ןעגערפ ץנוא ןילעוו םיצל זיב ןעטראוו טינ ןעלליוו רימ"
 סע ןיראוו ׳ןושל א ראפ טנכערעג טשינ יאדווא זיא שידיי טסארפ רעזנוא זא ןיוש

 .(5 רעמונ ״רשבמ לוק״ עז)״שטייד ןיבראדראפ א ראג זיא

 ראג םעד ןרעלקוצפיוא טעברא יד.ןעמונעג ןיילא ךיז ךיוא ץישפיל טאה אד
 ־ילבופ ןיא ןאטעג טשינ רעבא םע טאה רע .שידיי ןופ גנוטיידאב יד רעזעל ןטושפ
 (קלאפ עשידיי םאד)לדוי ןשיווצ גאלאיד א ןופ םעראפ רעד ןיא ראנ ,לקיטרא ןשיטסיצ
 טאה ,םיזורח ןיא ןבירשעג זיא גאלאיד רעד .(ןושל שידיי םאד) תידוהי בייוו ןייז ןוא
 .לכשה־רסומ רעד ,ריפסיוא רעד זיא רקיע רעד .גנאלק ןשיטעאפ םוש ןייק טשינ רעבא

 רעי טקיק" ריא ןופ םאוו ,ראפרעד ,ןאמ ריא ףיוא לביאראפ קראטש טאה תידוהי
 .ואולמו םלוע ןא ראג רע טלאה "ערעדנא" ןופ ןוא "קעווא ץלא

 !ןעקיק ערעדנא ףיוא ראנ טסליוו וד"
 .ןעקיב עדמערפ וצ ראנ ךיז ןוא

 ,אנקמ ערעדנא דימת טסזיב
 ".הנהמ ךיד עדמערפ ןא ןוא

 סאוו טימרעד לצנתמ ךיז זיא ןאמ רעד ןוא

 ,ןעקיק וצ גונעת א זיא ערעדנא ךיוא"
 ןעקיב ייז וצ ראנ ךימ ךיא זומ ךעמוראד

 ליומ ןופ לירעפ ךעד ךיז טיש אייז
 ".ליורג א ןא ךיז טייג ןידער ןייד ראפ

 :ץלאטש תידוהי םיא טרעפטנע םעד ףיוא

 עקאט ךעד זיא םאד"
 ,הכמ עטלא ןייא ןיוש

 ,ןיימ טלעפעג בייוו דמערפ א
 ...ןייש ןוא טוג גילק זיא יז
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 ש ט ש א מ א ן סקנפ

 ,דניצא ךיא יוו ןעוועג רעסואימ ןענעז ייז
 .דניק א יוו טדערעג ןוא ןבירשעג ןבאה

 ,סעילאד עמוג טאהעג ןבאה ייז ראנ
 ;טכאג ןוא גאט טציפעג ייז טאה ןעמ

 ,םעילאר עסיורג ייז ןליפש רעבירעד
 .טבאל ןעמ ,טליפש ןעמ ,ייז טימ טצנאט ןעמ

 ,ןעצטיפסיוא ןייש רימ ראנ ווירפ
 ,ןעבאילירפ ןעלכעק ריט

 ,ןעציווש לסיב א תליחת רשפא טסעוו
 ".ןעבאה גונעג וטסעוו ראנרעד

 בייוו ענעזעוועג א) "בייוורעממיא" ןייז וצ שינעקנעב עקראטש א טגירק ןאמ רעד
 :ןרעיודאב טימ טגאז ןוא (שיאערבעה :טניימעג

 ,בייל ןיא רימ זיא קאטייוו רעסיורג א"
 ,בייוורעממיא ןיימ ןא ריט ןאמרעד ריא זא

 ,טנאילירב א ראנ ןעוועג זיא יז
 ,דנאל ןצנאג ןיא םש א טאהעג טאה יז
 ,תולעמ ענעדלוג ערהיא עלא ץוח ראנ

 ;םוחוי עלאג ןעוועג ראד יז זיא
 ,תולאש ליפ רעבא זיא סוחוי ןייד

 .תוחור עדלא ןופ רעד טסזיב וד
 שודיח ראג זיא ןיילא ;עמאנ רהיא

 "."שידוי" טינ ,"שדוק ןושל" טסייה יז

 :טגאז ןוא פארא טשינ ללב ריז ייב רעבא טלאפ תידוהי

 ,ריד טימ ריילג איז ןעק ריא ןבעלח"
 ;רועיש א ןא ראנ בעיל איז באה ןוא

 רהיא שניוו רייא םאוו
 .רימ ןייגנא לאז

 ,טינ ריא גאז ,דנייפ איז באה
 ;טינ רהיא טימ אייז טרהעקרעפ

 קילבנעגיוא ןייא טינ םענראפ ראנ
 ,םולח א זיא בייוורעממיא זיב בייוו ןופ

 טיזיוו א טימ ראנ וטסמוק רהיא וצ
 .טונימ עללא וטספראד רימ וצ ןוא

 ןייש רעייז זיא איז ,תמא זיא םע
 ,ןייגאב טינ ריד וטסנעק רימ ןהא ראנ

 ,רעדניוו םטטאנ א עקאט זיא איז
 ".רעדניק ןיוש רעבא וטסאה רימ טימ

 :ןאמ ריא ןופ הבוט יד ןסיוא ראנ זיא יז זא ,תידוהי טנאטאב ףוס םוצ

 ,רימ יוזא טינ רוסא ןיימ ןיא"
 ".ריד רהעמ רס א רעיודעב ןי*

 רעד ןופ גנוניימ יד רייא ץישפיל ,טשרמויכ ,טרינעצסניא גאלאיד ןופ שןוס םייב
 ¬ענ םעד ןיא רע טזאל ,םשור םעד ןבאמ וצ רעקראטש ידכ .ראז רעד ןיא עיצקאדעי
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 שטשאמאז סקנפ

 עיצקאדער יד ראנ ,"רשבמ לוק" ןשידיי םעד ןופ עיצקאדער רעד טינ טראוו םאד ןעמ
 ־עטשאב לאז ןיילא שיאערבעה זא ,רעסעב טניול ,ןצישפיל ."ץילמה" ןשיאערבעה ןופ
 ־אב לאז ןיילא שיאערבעה זא ,"בייוורעממיא" ןא זיולב ןעלדוי ייב זיא יז זא ,ןקיט

 :ריפסיוא םוצ ןעמוק לאז ןוא תוחבשתו תוליהת טימ ןתידוהי ןטיש

 ןטעוו ךייא טימ ךימ ןעק ןיא"
 ,ןטג טינ ןתידוהי טעוו לדוי

 ןבעל וצ טרעשאב רהיא זיא םע גנאל יוו
 ".ןבעגפא דובכ דימת רהיא רע טעוו

 טצעל ןייז ןאד ךאנ טאה רעכלעוו ,ןיילא םיוברעדעצ זא ,ןייז ךעליירג ןעק םע
 רעד זא ,רעכיילג ראפ ןענופעג ךיוא טאה ,טגאזעגסיורא טשינ שידיי רעביא טראוו

 ...גייווש א ןכאמ ןינע םעד ןגעוו ןעוו םאוו לייוורעד לאז "רשבמ לוק"
 ־נייוועג ,״ץילמה״ ןטימ ןעמאזוצ) ״רשבמ לוק״ רעד ךיז טאה רעמונ ןט13 םייב
 לייוו ,לאמא טימ :ןגאז רימ ,םישדח יירד עצנאג ךיוא לאמא טימ טלעטשעגפא (ךעל
 ןיא ,טרעקראפ ,ךאנ טאה רע ;ןעוועג ןיכמ טשינ רעזעל יד וצרעד טאה םיוברעדעצ
 ־לטרעפ ןטייווצ םוצ טנעמאנאבא ןופ גנואיינאב רעד ןגעוו טנאמרעד רעמונ ןטצעל
 ןשידיי א ןופ גנואיצאב רעקיטלאמעד ראפ שיטסירעטקאראכ רעייז זיא םאד .ראי
 ןענופעג םיוברעדעצ טאה רעטעפש טשרע .ןטנענאבא ענייז וצ רעבעגסיורא־גנוטייצ
 ,םעד בילוצ ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ לעטשפא רעד זא ,ןרעלקרעד וצ קיטיינ ראפ

 .עיפארגאפיט רעיינ א ןיא ןגארטעגרעבירא ריא טאה ןעמ םאוו

 "רשבמ לוק" ןופ לעטשנעמאזוצ ןשינכעט םעד ןיא טאה ראילטרעפ עטשרע םאד
 רעד ןיא טעמכ זא ,לשמל טכער ןעוועג זיא םע .והובו־והות רעתמא ןא טשרעהעג
 יד ךאנ זא ,"הלפכמה־תרעמ איד" לקיטרא ןא ןרעוו טקורדעג לאז טאלב ןופ ץיפש
 עכלעוו טייקנארק רעד וצ האופר ןייא" :ןעמוק לאז (לקיטראטייל רעד) "ןטייקיאיינ"
 יוו" ,ןעלטימ ןעגנערב ןעמ לאז ,רעמונ ןטימ ןטכער ןיא זא ,רעדא ,"ליקנובראק טסייה
 םארו ,ריש א זא ןעוועג טכער זיא׳ס ."גייצסייוו ןופ ןקעלפ־רעוואשז ןעמענוצסיורא
 עניילק ןיא ןקורד ךיז לאז ("דיל־רעבארג םאד") חיר ןייק ןוא םעט ןייק טשינ טאה
 םיוברעדעצ זא ,ןקרעמאב אד ףראד ןעמ .דנאנאכאנ ןרעמונ עכעלטע ןיא ךעלקיטש
 ןענייז םע .ןעמארג וצ ,טסייה םאד ,"עיזעאפ" וצ טייקכאווש עסיוועג א טאהעג טאה
 -טימ םיריש יירד ,ייווצ וצ טקורדעג ךיז ןבאה םע עכלעוו ןיא ,ןרעמונ עכלעזא ןעוועג
 א — לרעפ א ךיוא טרעגלאווראפ לאמא רעבא ךיז טאה טסימ םעד ןשיווצ .לאמא
 רימ .רנאשז םנעזייר םהרבא ןקידרעטעפש םעד ןיא ןבירשעג ,"ןאמירא רעד" דיל ןיילק

 .ריש ןקיזאד ןופ ןגוצסיוא עכעלטע אד ןעגנערב וצ זדנוא ןביולרעד

 ,ךוז ןוא םורא ךייל ךיא"
 ;טבאנ'זיב הירפ רעד ןיא ןופ
 ,ךוש יד טסיזמוא םיירוצ ןוא
 .טכאמשראפ םייהא םוק ןוא

 ןייגוצ םייהא ךיא םוק
 :קספ םעד טשרע ךיא באה
 ,ןייוועג א טימ רעדניק יד
 .קאט םוצ בייוו םאד ןוא

 ןסעגראפ זדנוא ןא טסאה וד
 — גאלק א טימ ייז ןעיירש —
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 ןסעגעג טינ ןבאה רימ
 .גאט ןטירד םעד ןיוש

 דניוו ןוא רימ זיא אייוו
 ;בייוו םאד טעב ןוא טיירש
 ,דניק םאר טנייוו לגיוו ןיא

 ;בייל םאד שזא רימ טליורג םע

 ,ןייפ ןוא רענגוה ןדייל רימ
 ;םאנ ןוא טלאק זיא ביטש ןיא

 ,ןיירא טניר ןנער רעד
 ".םאנ רעד ףיוא איוו יוזא

 .ש .וו .י ןלאיציניא יד טעמתחעג ןענייז םע ןכלעוו ףיוא ,ריש רעקיזאד רעד
 לוק" ןיא טפא רעטעפש ןענעגעגאב רימ ןכלעוו ,ןעמאנ א ,ןייטשנייוו ףסדי קיטנעק)
 יבגל ,ךארפש ןייז טיול ןה ,טלאהניא ןייז טיול ןה םנאנאסיד א יוו טגנילק ,("רשבמ

 ."רשבמ לוק" ןיא טקורדעג קיטייצכיילג ךיז ןבאה םאוו ןכאז עקירעביא עלא יד

 ־עג טשינ "רשבמ לוק" ןיא ךאנ ךיז ןבאה רעלעטשטפירש עקיטכיר ןופ ןעמענ
 ןימ א ראפ סאוו רעירפ ןעז ןוא ןטראוופא טלאוועג ,םינפא ,ןבאה רעביירש יד .ןזיוו
 םענייא ראנ .גנוטייצ רעשידיי םמיוברעדעצ ןופ ןקיפסיוא ךיז טעוו םע "שינעפעשאב"
 ןעניפעג ,רעלעטשטפירש ןשידיי םענעראוועג טנאקאב טוג ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
 ־אנ ןשוריפב ןייז ךעלטנגייא טשינ ןוא ,"רשבמ לוק" ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןיא רימ
 הדוהי ףסוי ןעוועג זיא םאר .רענדרעה לאוי ?!םוי :םינאדוועספ ןייז לייוורעד ראנ ,ןעמ
 ןופ קיטש־רעטאעט ערעדנא ןוא "אטסאקא לאירוא" ןופ רעצעזרעביא רעד ,רענרעל

 .טדמשעג רעטלע רעד ךיוא ךיז טאה רעכלעוו ,עטכישעג רעשידי^ רעד

 רעקיזאד רעד .םישדח 3 עטשרע ענייז ןיא ״רשבמ לוק״ ןופ לכה־ךס רעד זיא םאר
 טאה םיוברעדעצ .טפנוקוצ רעד ןיא ןעוועג חיטבמ טשינ ןוא אי םעפע טאה .לכה־ךס

 .געוו םער טפאטעג ץלא ךאנ

 ןבאה רימ .ןעלטיפאק 12 טאה ״רשבמ לוק״ םעד ןגעוו טעברא םנארטיצ .ל .ש)
 ־ייצ רעד ןופ גנודנירג ןוא עיפארגאיב ןייז וצ עטסקיטכיוו יד ,ייווצ ראנ טכארבעג אד
 .(טיעברא רעד ןופ לטיפאק ןטצעל ןופ סוסאפ־סולש םער ןעגנערב ןלעוו רימ ןוא גנוט

^ ^ 

 ןיינ דלאב ןייז ןופ ךשמ ןיא "רשבמ לוק" ןופ ןטסנידראפ יד ןרימוזער רימ ןעוו
 עסיורג רעיוהעגמוא ןא ללכב קידנבאה זא םנטשרע ,רימ ןעעז ץנעטסיסקע רעקירעי
 טשרעהאב ןעוועג םנטסיימ זיא רע םגה זיא ,דנאלסור ןיא ןבעל ןשידיי ןפיוא העפשה
 -אב עשירעיצרעד עסיורג א טאהעג ךאר רע טאה ,ןצנעדנעט עשיראטאקיפיסור ןופ
 ,ןעקנאדעג־הלכשה יד ןופ ןעוועג זיא רע ןעגנורדעגכרוד יוו .ןיז ןלאנאיצאנ ןיא גנוטייד
 עלאנימאנ עשידיי יד וצ טייקנבעגרעביא ןוא עביל רדסכ טקידיירפעג ךאר רע טאה
 .שירעיובפיוא טקריוועג ןצנעדנעט עשירערעטשעצ ענייז ןבאה סורא יוזא ןוא .ןטרעוו

 ,טסייה םאר ,רעזעל ןשידיי םעיינ םער ןפאשאב "רשבמ לוק" רעד טאה ,סנטייווצ
 עקיצנייא יד זיא "רשבמ לוק" םעד זיב .רפס "ןכעלטלעוו" ןשידיי םעד ןופ רעזעל םעד
 הרונמ" רעד טייז ןייא ןופ ןעוועג ,ןירעזעל ןוא רעזעל ןשידיי םעד ןופ זייפש עקיטסייג
 ־נעצ,׳ יוו ךעגנופאש" טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא "םיפוצ תפונ" םעד טימ "רואמה
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 רעד ייז ןיא טאה "רשבט לוק" רעד ."תוישעמ־אבב" יילרעלא ןוא "ערוטנעוו ערוטי
 .לאירעטאמ־ןעייל םענרעדאמ רעמ א וצ םערעטניא םעד טקעוורעד רעטשרע־

 ־רעדעצ יוו .ךארפש עשידיי יד טריזינרעדאמ "רשבמ לוק" רעד טאה ,םנטירד
 טשינ ןיילא רע. טאה ,טפנוקוצ ריא ןופ ןוא שידיי ןופ ןטלאהעג קינייוו טאה םיוב.
 טעדנעוועגנא טאה ןיילא רע ,ךארפש עשידיי יד ןרעכייראב וצ ןפלאהעגטימ קידנלעוו.
 דימת טשינ שטאכ ,עיפארגאטרא עשידיי עכעלטייהנייא ןא ןפאשאב וצ ןטפערק ליפל

 .ןטיהוצפא ריא טימאב ךיז רע טאה:
 טנעמאדנופ םעד טגיילעג "רשבמ לוק" רעד טאה הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא
 ענעפורעגסיורא םיא ךרוד יד ךרוד רוטארעטיל רעשידיי רעתעדאמ ,רעיינ רעד וצ־
 עשירעפאש-שירעלטסניק-טראוו ענעדישראפ יד שןיוא.ןטנאלאט ערעיסערג ןוא ערענעלק

 .ןטיבעב

* * * 

 ־ערפ רעשידיי ר ע ד ןופ ן א ק י ס ק ע ל" םנעזייר ןמלז ןופ
 רימ ןעמענ (350־235 םידומע ,דנאב רעטירד) ״ע י ג א ל א ל י פ ןוא עס
 .ל .ש ייב טנאמרעד טשינ ןענייז םאוו ,םיטרפ עשיפארגאיב ייר א סיורא ראנ

 .ןענארטיצ

 ו״כ ןבראטשעג ןוא 1816 לולא ׳ג ןראוועג ןריובעג זיא םיוברעדעצ רעדנאסקעלא
 .ןילבול ןיא ראי 19 וצ טאהעג הנותח טאה רע .1893 לולא:

 ענייז רעבא ,"ץילמה" םעד זיולב טריפעג רע טאה ןבעל ןייז ןופ ןראי עטצעל יד..
 םגה ,שיראטסיה ןביילב ךארפש ,רוטארעטיל ,עסערפ רעשידיי רעד ראפ ןטסנידראמ

 .ןראוועג טצאשעגפא טשינ םאמ רעלופ רעד ןיא ךאנ ןענייז ייז־
 יד ןעגנוטייצ ענייז ןיא טריזיראלופאפ טייהנגעלעג רעדעי ייב טאה םיוברעדעצ
 המלש ריע־ןב ןייז ףיוא טכאמעג םאזקרעמפיוא רעטשרע רעד ,רוטארעטיל עשידיי■
 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ...דלעפנעסקא לארשי דניירפ רעסעדא ןייז זןיו,א ,רעגניטע־
 ...טראוו םעד ןופ ןיז ןוויטימירפ ראג םעד ןיא תמא ,קיטירק רעשידיי רעד ןופ רעדנירב
 ־םטעברא עכעלשטנעמרעביא רעוט־ללכ ןוא ראטקאדער םלא קידנזייווסיורא...
 לאנרושז־שדוח ןשיאערבעה א טעדנירגעג ךיוא רע טאה ,עיגרענע ןוא טפארק
 ־וצ ןבעגעגסיורא "קינטסעוו" (ןשיסור) ןופ גנאגרעטנוא םעד ךאנ ,(1885) ״הפצמה,,.
 ייב ,1883־1879 — שיסור) "טעיווסזאר״ טאלבנכאוו א ןעמולבנעדלאג טימ ןעמאז
 ,רעשילוק .מ ,יקסעמ .נ ,יקסוואשראוו .מ ,ווארגאב .ג ןופ גנוריפנא רעשיטקאפ רעה

 ...(דלעפנעזאר .ל .י־
 ־ור עטסווואב יד ןופ רעטאפ רעד ןעוועג זיא םיוברעדעצ ףסוי ןוז רערעטלע ןייז

 ...יקציוועל ,וואשזעי ,וואטראמ ןטארקאמעד־לאיצאס עשימ

 ,"ש י ד יי ו צ "ן א ג ר א ש ז" ן ו פ" ןייז ןיא ,וואנבוד ןועמש ראסעפארפ
 ענייז ןופ םיטרפ ייר א טלייצרעד ,1929 ׳ןיקצעלק .ב גאלראפ ,ענליוו ןיא ןענישרעד
 ■*׳טאלבסקלאפ" עשידיי סאד" לטיפאק םעד ןופ .ןעמיוברעדעצ .א טימ ןשינעגעגאב

 :טנעמגארפ ןקידרעטייוו םעד סיורא רימ ןעמעג "גרוברעטעפ ןיא

 ־ילייווטייצ רעד ךימ טאה ,גרוברעטעפ ןיא ,1881 ראי ןופ גאטרעמוז ןסייה א ןיא
 ־עצ" :טגאזעג ןוא ןפורעגוצ ,יקסוואשראוו קראמ ,"טעיווסזאר" ןופ ראטקאדער רעק
 םאד) "ןאגראשז" ךיוא גנוטייצ א ןבעגסיורא ליוו ,"ץילמה" ןופ ראטקאדער ,םיוברעה
 ןא ,טעב ןוא ,ןומה ןשידיי םעד ראפ (טצונאב טשינ רענייק ךאנ טאה "שידיי" טראוד
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 ~ר8 ןא ןביירשגא ריא טעוו רשפא .ןאלפ ןייז ןטלאהרעטנוא לאז "טעיווםזאר" רעד
 ןטלא םוצ ןיירא טייג ,אי ביוא ?גנוטייצסקלאפ אזא ןופ גתטיידאב רעד ןגעוו לקיט

 ".ןטייקכעלגעמ ןוא רענעלפ ענייז ןגעוו תועידי עיונעג םיא ;ופ טמוקאב ןוא

 -סארפ ינייטיל ךיוא גנוניווד רעסיורג ןייז ןיא ןעטיוברעדעצ וצ ןיירא ןיב ךיא
 ־־עצ" ־יענעי זיא םאר :טנגעכאב ךימ טאה לדיי רעקידרעקיוה לסיבא ,רעטלא ןא .טקעפ
 ךיא טלעטשעגראפ רימ ךיז טאה םאוו ,(םינאדוועספ רעשירארעטיל ןייז) ז״רא ,"רעד
 ןושמש א יוו םעפע ,"ץילמה" שער טנעיילעג באה ךיא ןעוו ,םעיזאטנאפ־רעדניק עניימ
 .םיליכשמ ןשיווצ ןדער שידיי) שיסור ןטכעלש ףיוא .רוטארעטיל רעזדנוא ןופ רובגה
 ךופ עטכישעג עצנאג יד ןלייצרעד ןביוהעגנא רימ רע טאה ("גניקאש" ןעוועג ןאר זיא
 .םערא ויא ןבעגעגסיורא טאה רע סאוו ,"רשבמ לוק" גנוטייצ רעשידיי רעטשרע ןייז
 רע טאה דנאנאבאנ העש ראפ א ."ץילמה" םוצ עגאלייב א ,ןראי רעקיצבעז יד ןיא
 ךודייב ןיא רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ ןענאטשעגסיוא זיא רע תורצ לפיוו טלייצרעד
 ןשטיויאמארבא ןגנוי םעד "רשבמ לוק" ןיא ןגיוצעגניירא טאה רע יוו ,ןעגנוטייצ ענייז

 •עכלעוו ןוא ,טייצ רענעי ;ופ רעביירש ערעדנא ךאנ ןוא — םירפש רכומ עלעדנעמ -
 ןוא םודבנעיליל ,רעבאלטאג — רעטעבראטימ ענייז טימ טאהעג טאה רע םיכוסכיס
 ־ראפ וצ ידכ ,ןאגראשז ףיוא גנוטייצ עיינ א ןפאש רעדיוו רע לידו ,טציא .ןכיילג סאד
 ;םיליבשמ ראפ — ״טעיווסזאר״ ןוא ״ץילמה״ רעד .ןומה שעד ןשיווצ הלכשה ןטיירפש
 .,ןדיי עטסארפ ראפ — ״טאלבשקלאפ״ שינאגראשז א ןוא ,ץנעגילעטניא רעיינ רעד ןוא
 דא ,טמיראב ךיז רע טאה ייברעד ,שיסור רעדא שדוק־ןושל טשינ ןעייטשראפ םאוו
 ־רעשייאגראשז א ףיוא שינעביולרעד א גנוריכער רעד ייב ןגירק טנאקעג טאה רע ראנ
 ךיא םיפיקת עסיורג וצ טנעאג זיא רע ,"תוכלמל בורק" לקיטש א זיא רע לייוד ,גנוטייצ
 .א עקאט זיא םיוברעדעצ זא ,טסווועג ןעמ טאה גרוברעטעפ ןיא .םמוירעטסינימ יד

 .ריטרעטניה רעד ןופ ךיוא "תוררש" יד וצ ןייגניירא ןאק רע לייוו ,ןכאז יד ןיא רעכאמ

 "ןעמיוברעדעצ טימ ךערפשעג םענעי ןופ םיטרפ ךם א ןסעגראפ ןיוש באה ךיא
 רעבירא ןיוש ןאד זיא םאוו ,רימ ראפ :ךיא קנעדעג קורדנייא םעניימעגלא שעד ראנ
 ־עכפיוא ךיז טאה ,ןעמעלבארפ־טלעוו עשיאעפארייא וצ הלכשה רעראטנעמעלע ןופ
 דפלקניטראפ לסיבא טאה םאד ןוא ןסילוק־רעטניה עשירארעטיל יד ןופ דליב א טקעד
 .םאוי ,רוטארעטיל־הלכשה רעשיאערבעה רענעי ןגעוו ןעגנולעטשראפ עשיטעאפ עניימ
 .באה ןעמיוברעדעצ ןיא .ןוז עקיטכיל יד יוו טניישעג ןראי עקירעירפ יד ןיא ךימ טאה
 ׳ןייז ראטארעטיל ןטכע ןא רעדייא רוטארעטיל ןיא ןאמסטפעשעג א רעמ ןעזרעד ךיא
 .גבוי ,עלא ןבאה רימ .ןראוועג ןלעפעג רימ זיא גגוטייצ רעשינאגראשז א ןגעוו ןאלפ
 .פארא ןביוא ןופ רוטארעטיל ןיא ןאגראשז ףיוא טייצ רענעי ןיא טקוקעג ,טלא ןוא
 ,ךארפשסדנאל רעד ןיא רוטארעטיל א ךיז ראפ ןפאש ,עטעדליבעג ,רימ :טסייה םאד
 ךיא ךיוא זייוולייט ןוא ,טפנוקוצ רעזדנוא ןופ ךארפש יד ןרעוו זומ םארו ,שיסור ןיא
 -ליבעגמוא עמערא יד רעבא .טייהנעגנאגראפ רעזדנוא ;ופ ךארפש יד — שיאערבעה
 וצ ךיז ןבייהפיוא ןוא ךיז ןדליב וצ לטימ א ןבאה ךיוא ךאד ןזומ ,ךעבענ ,ןסאמ עטעד
 ׳רעייז ףיוא ריטארעטיל עקילייוורעד א ןפאש ייז ראפ ןעמ ךראד — הגרדמ רעזדנוא
 *ןיוא ןענעייל ןוא ןדער וצ ןייז הכוז ךיוא ןלעוו ייז ןענאוו זיב ,ןאגראשז ךיוא ,ךארפש

 .שיסור
 ־"טעיווסזאר" ןראפ ןבירשעג באה ךיא םאוו ,לקיטרא ןטנאמרעדנביוא םעד ןיא
 *ןיוא ןענאטשעג ךיוא ךיא ןיב "קלאפ ןראפ גנוטייצ עשידיי א" לטיט םעד רעטנוא
 .באה ךיא .טייקשיטארקאמעד וצ קור ןקראטש א טימ ראנ ,טקנופדנאטש ןקיזאד םעד

 ־ךארפש רעקידעבעל א ןיא טגיל םע טפארק־םגנודליב עקיטכעמ א ראפ םאוו ,ןזיוואב
 ¬שמ ערעזדנוא טכאמעג ןבאה םע רעלעפ ןסיורג א ראפ םאוו ןוא ,ןדיי ןענאילימ ראפ
 -ראשז טצונאב רעדא ,טפארק עקיזאד יד ןעוועג לטבמ רעהא זיב ןבאה עכלעוו ,םיליכ
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